
Uppdaterat 17.6.2022
Borgå stads coronaanvisningar för barn inom 
småbarnspedagogik, skolelever, studerande och 
barnfamiljer 

1. Om du får symtom på flunsa eller magont, stanna
hemma och ta om du så vill ett coronahemtest genast.
Testet utförs hemma under övervakning av en vuxen
enligt testförpackningens anvisningar. Du kan även se
på videon via den bifogade länken, Hemtest för
coronaviruset - THL

Daghemmen, skolorna och läroanstalterna ger inte 
handledning i att göra testet och samlar inte in 
uppgifter om testsvaren. Om testresultatet är negativt 
men symptomen fortsätter borde testet upprepas 1–2 
gånger med cirka 2 dygns mellanrum. Om testen är 
negativa, kan du återgå till dagvården/läroanstalten då 
du inte längre har symtom. Om symtomen räcker över 
3 dagar så stanna hemma tills du haft två symtomfria 
dagar. Lindrig torr hosta anses inte vara ett symtom. 
Det är fråga om sjukfrånvaro, anmäl om frånvaron till 
läroanstalten/dagvården på normalt sätt.  

Om vårdnadshavaren stannar hemma för att 
vårda barnet och behöver ett intyg för 
dagpenning vid smittsam sjukdom bör 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthl.fi%2Fsv%2Fweb%2Finfektionssjukdomar-och-vaccinationer%2Faktuellt%2Faktuellt-om-coronaviruset-covid-19%2Fsymtom-och-behandling-coronaviruset%2Fcoronavirustest%2Fhemtest-for-coronaviruset&data=04%7C01%7Cmia.gronstrand%40porvoo.fi%7Cc12f7b0294ba4485bc9708d9fa80601e%7Cca8dd34ced0b423692cb5644bfcfaed6%7C1%7C0%7C637816251554840435%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vQIV38EGj9FbHHw7INqWPrPlymfeiNvF%2Fch0vP0dfic%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fthl.fi%2Fsv%2Fweb%2Finfektionssjukdomar-och-vaccinationer%2Faktuellt%2Faktuellt-om-coronaviruset-covid-19%2Fsymtom-och-behandling-coronaviruset%2Fcoronavirustest%2Fhemtest-for-coronaviruset&data=04%7C01%7Cmia.gronstrand%40porvoo.fi%7Cc12f7b0294ba4485bc9708d9fa80601e%7Cca8dd34ced0b423692cb5644bfcfaed6%7C1%7C0%7C637816251554840435%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vQIV38EGj9FbHHw7INqWPrPlymfeiNvF%2Fch0vP0dfic%3D&reserved=0


coronasmittan fastställas med ett 
laboratorietest. Om även det här testresultatet 
är positivt kan vårdnadshavaren ansöka om 
dagpenning vid smittsam sjukdom. Smittsam 
sjukdom - kela.fi 

2. Om du insjuknar i corona, stanna genast hemma
vid symtomdebuten och förbli hemma minst i 5 dygn 
från de första symtomen. Du kan återgå till
daghemmet/läroanstalten först efter två symtomfria
dagar. Lindrig, torr hosta eller ändringar i lukt- eller
smaksinnet räknas inte som symtom.

Om du är symtomfri, men coronahemtestet är positivt, 
så stanna hemma i minst 5 dagar räknat från
testdatumet. Det är fråga om sjukfrånvaro. 

3. Om det har konstaterats coronavirussmitta i din
familj kan exponerade barn och unga utan symptom
gå till daghem/skola. Coronatest rekommenderas i 
början och om 5-6 dagar. Rekommenderas att man 
undviker övriga kontakter i 6 dagar. Om barnet eller 
den unga får symtom, bör man stanna hemma och 
hemmatest rekommenderas. Se punkt 1 och 2.

4. Daghemmen, skolorna och läroanstalterna kan med
vårdnadshavarnas samtycke informera om eventuella

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kela.fi%2Fweb%2Fsv%2Fsmittsam-sjukdom&data=04%7C01%7Cmia.gronstrand%40porvoo.fi%7Cc12f7b0294ba4485bc9708d9fa80601e%7Cca8dd34ced0b423692cb5644bfcfaed6%7C1%7C0%7C637816251554840435%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CkGspSJuFqQeJNT4vlwrwe0cOdvi6b7G8DoDlCykTUw%3D&reserved=0
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coronafall i grupperna till de övriga 
gruppmedlemmarna/vårdnadshavarna utan att avslöja 
vem som smittats, och uppmana de övriga 
gruppmedlemmarna/vårdnadshavarna att följa med 
huruvida symtom uppkommer.  

5. Om barnet har exponerats för coronavirussmitta på 
fritiden, behandlas ärendet mellan vårdnadshavarna, 
inte med skolan eller småbarnspedagogiken. Den 
coronapositiva/hens vårdnadshavare uppmanas 
berätta själv om smittan för dem som den smittade 
har haft nära kontakt med 2 dygn före symtomen och 
eventuellt ännu efter att hen fått symtom. Man följer 
med, huruvida symtom uppkommer. Omikron-
varianten sprider sig snabbt, varför smittan borde 
konstateras snabbt med test och närkontakterna 
informeras omedelbart så att dessa åtgärder har 
betydelse.

Enligt THL:s rekommendation behövs inte testning om 
personen har haft en coronavirusinfektion som 
bekräftats antingen genom ett officiellt test eller ett 
hemtest under de tre föregående månaderna. 
När du har tillfrisknat från coronavirussjukdom har du 

ett bra skydd mot en allvarlig coronavirusinfektion men 
inte lindrig. Det är viktigt att du fortfarande



iakttar försiktighetsåtgärderna: tvättar händerna, 
använder ansiktsmask och ser till att hålla avstånd 




