
Nu ska även symtomfria personer testas i samband med smittspårning på 
arbetsplatser. Syftet är att snabbare förhindra större utbrott 
 
Vi har fått nya instruktioner om hur vi ska agera vid Covid-19 smitta. Tidigare har vi informerat om att 
alla som har symptom ska stanna hemma och testa sig. Med anledning av att vi fått en ökad 
smittspridning har Folkhälsomöten ändrat instruktionerna. Det som nu gäller är att även de som inte 
har symtom ska testas när vi har en smittsituation på skolan. Detta gäller både för våra medarbetare 
och elever. 

1. Elev eller medarbetare har fått besked om att hen har fått Covid-19 
2. Det är viktigt att programrektor eller rektor snabbt får information om testresultatet 
3. Programrektor/rektor informerar alla berörda som kan ha kommit i kontakt med den smittade 
4. Elever/medarbetare som varit den smittade nära under en sammanhängande period på mer 

än 15 minuter uppmanas att stanna hemma samt testa sig 
5. Det är regionen som har ansvar för smittspårningen och som ger information om hur den 

smittade ska agera samt de som misstänks vara utsatta för smitta 

Den nya rekommendationen innebär att de nära kontakterna också ska testas för covid-19 även om de 
inte har symtom. Testningen ska ske skyndsamt första dagen och ett nytt test ska göras dag fem. 

Personer som inte har symtom och ännu inte fått provsvar ska så långt möjligt arbeta hemifrån. Om 
det inte finns alternativ kan personer utan symtom vara på arbetsplatsen men vara noga med att hålla 
avstånd. De rekommenderas i så fall att ta ett extra prov på dag tre. 

Alla medarbetare i skolor och förskolor ingår i denna testrekommendation. Även gymnasieelever ingår.  

Så bedöms en nära kontakt 

Med nära kontakter menas personer som varit inom två meters avstånd under sammanlagt minst 15 
minuter inom loppet av ett dygn. Det betyder att en person kan räknas som nära kontakt efter 15 
sammanhängande minuter eller flera kortare stunder. Alla nära kontakter som den som är sjuk har 
haft 48 timmar innan personen fick symtom ska ingå i smittspårningen. 

Ansvarsfördelning 

 Det är regionen som ger information om hur varje elev och medarbetare ska agera vid misstanke 
om att de har varit utsatta för smitta. 

 Smittspåraren i regionen samarbetar med den elev eller medarbetare som fått besked om 
smitta och ansvarar för att hjälpa till att identifiera personal som kan ha utsatts för smitta. 

 Arbetsplatsen ansvarar för att vara behjälplig i smittspårningen när det efterfrågas. 
 Medarbetaren/eleven ansvarar för att hen testar sig efter uppmaning. 
 Regionen tillhandahåller testningen när den utförs i samband med en smittspårning. 
 

Den här rekommendationen är nationell och kommer implementeras i olika omfattning och takt 
regionalt. Detta innebär att vi följer den nationella rekommendationen men att elever och 
medarbetare kan få annan information vid kontakt med hälso- och sjukvården. Det är region 
Uppsala som avgör vad som gäller.   

 

Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/mars/utokad-
testning-vid-smittsparning-pa-arbetsplatser/ 
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