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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 

www.uppsala.se 

Rutiner för kartläggning och provtagning inom 
kommunal förskola, grundskola och 
gymnasieskola  

Rektor ska kartlägga alla nära kontakter  

Om en medarbetare har konstaterad smitta av covid-19 ska rektor kartlägga vilka 
andra medarbetare och elever som den smittade har haft nära kontakt med. 

Kartläggningen ska göras av alla nära kontakter från och med 48 timmar innan 
medarbetaren fick symtom. De som har haft nära kontakt med den smittade har 

exponerats för smittan och kan ha blivit smittade.  

Definition av nära kontakt: 
Sammanlagd tid av 15 minuter per arbetsdag då två meters distans inte har kunnat 

upprätthållas.  

Det här ska medarbetarna göra 

• Oavsett om medarbetaren är fullvaccinerad eller ovaccinerad bör de testa 

sig vid symtom.  

• Medarbetare som inte är fullvaccinerad eller har haft konstaterad covid-
19 det senaste halvåret ska testa sig om de har identifierats som nära 

kontakt med en smittad.  

• Medarbetare ska om möjligt stanna hemma i väntan på provsvar. Rektor gör 
en bedömning om de kan arbeta hemifrån.  

Barnen på förskolan vid konstaterad smitta på förskolan  

Barn i förskolan kan fortsätta att gå till förskolan med instruktioner om att stanna 
hemma vid symtom.  

Datum:  

2021-11-22  
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Smittspårningsrutin vid covid-19 
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Elever på grundskolan vid konstaterad smitta på skolan  

Elever i grundskolan kan fortsätta att gå i skolan med instruktioner om att stanna 

hemma vid symtom.  

Alla elever bör testa sig vid symtom, oavsett om man är fullvaccinerad eller 
ovaccinerad. Om eleven har haft konstaterad covid-19 det senaste halvåret behöver de 
inte testa sig. 

Om det uppstår oväntat utbrott med flera smittade kan skolan i samråd med regionens 
smittskyddsläkare stänga delar av verksamheten och upprätta provtagning.  

Elever på gymnasieskolan vid konstaterad smitta på skolan  

Elever på gymnasieskolan kan fortsätta att gå i skolan med instruktioner om att stanna 
hemma vid symtom.  

Alla elever bör testa sig vid symtom, oavsett om man är fullvaccinerad eller 

ovaccinerad. Om eleven har haft konstaterad covid-19 det senaste halvåret behöver de 
inte testa sig. 

 

Smittad person i det egna hushållet 

De som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju 

dagar och testa sig för covid-19. 
 

Detta gäller 

När en person testar positivt för covid-19 får de som bor i samma hushåll 

förhållningsregler om att stanna hemma i sju dagar räknat från den dag personen i 
hushållet som testat positivt provtog sig. Det gäller både vaccinerade och 

ovaccinerade personer, oavsett om man har symtom eller inte och oavsett ålder. 

Alla rekommenderas också att testa sig. Den som har symtom rekommenderas att 

testa sig direkt då symtomen uppstår. Den som inte har symtom testar sig istället 

fem dagar efter det att personen i hushållet som testat positivt provtog sig. Barn 
som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma. 

Den som inte får symtom och har fått ett negativt provsvar kan gå tillbaka till sina 

dagliga aktiviteter sju dagar efter det att personen i deras hushåll testade positivt. 
Det är fortfarande viktigt att vara vaksam på nytillkomna symtom. 

Personer som haft konstaterad covid-19 de senaste sex månaderna behöver inte 

testa sig eller stanna hemma i samband med smittspårning. De behöver däremot 
stanna hemma vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion. 

 
Stefan Nyhem 

Rektor  Lundellska skolan 


