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Coronavirus / Riktlinjer från huvudmän för dem med anknytning till skolan som vistats i 

Coronadrabbade länder.   

Ni följer säkert utvecklingen av covid-19, det så kallade Corona-viruset i världen. Antal fall i Sverige (2 

mars kl. 17.45) 15 personer i Sverige har påvisats smittade av viruset som ger covid-19. Det gäller sex 

personer i Västra Götaland, två personer i Region Jönköping, två personer i Region Uppsala och fem 

personer i Region Stockholm. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd vad gäller skola. I dagsläget 

innebär det i korthet.  

 

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns ur ett smittskyddsperspektiv i dagsläget ingen 

anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak 

gäller för personal oavsett i vilka områden de har rest. Elever och personal som har rest i områden 

där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på 

symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven 

eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden bör kontaktas via telefon. 

www.folkhalsomyndigheten.se 

 
Bifogat finner ni den fullständiga informationen gällande skola/förskola. Nedan finns även en länk om 

åtgärder vad gäller att hålla skolbarn hemma. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/avstangning-av-

friska-skolbarn-ingen-effektiv-atgard/ 

2 mars 2020 kl 14:10: Mot bakgrund av den utvecklade spridningen av covid-19 i världen har 
Folkhälsomyndigheten gjort en ny riskbedömning. Risken för att upptäcka nya fall i Sverige bedöms 
nu som mycket hög och risken för allmän spridning i landet bedöms som måttlig. 
 
Förutom Kina är det framförallt i Sydkorea, Iran och norra Italien som det förekommer 
samhällsspridning i begränsad omfattning. Mindre utbrott kring enstaka fall har även konstaterats i 
bland annat Tyskland och Frankrike. 
 
Vi huvudmän rekommenderar följande:  
 

• Elever: Resande från ovan nämnda länder ska kontakta mentor för ett studieupplägg och vi 
rekommenderar eleven att studera hemifrån om de har giltigt reseintyg. Inkubationstiden är 
enligt WHO två veckor.  

 

• Personal: Resande från ovan nämnda länder ska kontakta rektor för riskbedömning och vi 
huvudmän rekommenderar att de jobbar hemifrån. Inkubationstiden är enligt WHO två 
veckor. 

 

• Skolresor till ovan nämna länder: Vår riktlinje är att vi följer UD:s reserekommendationer.  
Se nedan länkar.  

 
Information från Folkhälsomyndigeten och UD 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-
sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/information-till-skolledare-om-nytt-
coronavirus.pdf?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_
source=Skolverkets%20nyhetsbrev 
 

https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/ 
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