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Till dig som vårdnadshavare till en 
ungdom inom gymnasiet 
Vårterminen är i full gång och nu väntar ett välförtjänt sportlov för våra elever. 
Pandemin påverkar hela vårt samhälle, även gymnasieskolan. Här får du viktig 
information för dig som har en eller flera ungdomar i gymnasieskolan. 

Följ restriktionerna även under lovet 

Det är viktigt att vi alla följer restriktionerna även under lovet. Det gäller oavsett om vi 
tillbringar lovet hemma, på annan ort i Sverige eller om ni reser utomlands. 

Läs mer om Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer 

För er som reser utomlands 

Om någon i familjen reser utomlands måste hela familjen stanna hemma i 

familjekarantän i minst sju dagar efter att man har kommit hem. Det gäller även om 

gymnasieungdomen inte har varit med på resan. Det gäller även om någon i familjen 
har testat sig och testet/testerna visar att man inte har covid-19. Om hela familjen har 
rest utomlands så gäller självklart familjekarantän för samtliga familjemedlemmar! 

Läs Folkhälsomyndigheternas rekommendationer om vad du ska tänka på om du reser 
på sportlovet 

.   

Använd munskydd i kollektivtrafiken  

Från och med 7 januari 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten munskydd i 

kollektivtrafiken under rusningstid. Detta innebär att personer som reser med 
kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, rekommenderas 

att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: 
07.00–09.00 och 16.00–18.00. 

Denna rekommendation riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till 
personer från gymnasieåldern och äldre. 

Datum:  

2021-02-19  
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/


Sida 2 (2) 

Resenärer som ska resa med UL och inte har möjlighet att skaffa, eller glömt, 

munskydd kan hämta munskydd för dagens resor på UL Center, som ligger i Uppsala 
resecentrum.  

Information på UL:s webbplats   

Minskad smittspridning är ditt ansvar  

Minskad smittspridning är ditt ansvar – även under sportlovet. De val du gör kan både 
rädda liv och göra så att vi snabbare kan återgå till ett vanligt liv. Men det går att hitta 

på massa roliga aktiviteter under sportlovet som kan utföras på ett omtänksamt sätt. 

Håll avstånd, vänd om det är för mycket folk på platsen och följ 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tillsammans minskar vi 
smittspridningen. 

Här hittar du länkar till olika tips på sportlovsaktiviteter 

Här får du tips på utomhusaktiviteter och digitala upplevelser 

Här kan du läsa lite mer om de gemensamma åtgärder och råd från Uppsala kommun  

 

Slutligen vill jag påminna om att följa rekommendationerna att elever ska stanna 
hemma vid minsta symtom och kontakta 1177.se för provtagning. Det är fortsatt viktigt 
att sköta handhygien och att elever är hemma symtomfria i minst 48 timmar innan 
återgång till skolan. Fortsätt att undvika onödiga kontakter med andra människor.  

Nu hoppas jag att ni alla får ett skönt lov.  

Ta hand om er! 

https://www.ul.se/sidfot/om-ul/aktuellt/folkhalsomyndighetens-rekommendation-om-munskydd-i-rusningstrafiken/
https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/corona-och-covid-19/rad-till-allmanheten/Tips-pa-sportlovsaktiviteter/
https://www.uppsala.se/kampanjsidor/minskad-smittspridning-ar-ditt-ansvar/
https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/corona-och-covid-19/
http://www.1177.se/

