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Information till skolor och vårdnadshavare samt till elever och studerande 

gällande skärpt hälsosäkerhet i skolorna 
 
 

En säker skolstart kräver nu att vi beter oss på ett sätt som är hälsosäkert 
 

• Man får inte fara till skolan ens med lindriga förkylningssymptom 

• Man får inte fara till skolan i väntan på svar från coronatest! 

• Samma anvisning gäller även undervisningspersonal 
 
I Österbotten strävar vi till att försnabba vaccineringen av barn och unga de närmsta veckorna. 
 
För småbarnspedagogiken och förskolan kan anvisningen till stora delar tillämpas, men de avgiftsfria 
hemtesterna är ändå avsedda till skolelever för att kunna möjliggöra närundervisning.  

 

Coronaministerarbetsgruppen gav 7.1 förslag på åtgärder för att begränsa det svåra 

epidemiläget.  

Hela anvisningen hittas här: https://valtioneuvosto.fi/-/10616/koronaministerityoryhma-suosittaa-

lisarajoituksia-koronatilanteen-vuoksi?languageId=sv_SE 

I denna anvisning har vi preliminärt gått igenom de saker som ingår i regeringens linjedragningar och 

anvisningen preciseras genast som mera information fås. 

 

Användning av ansiktsmasker i kommunal grundläggande utbildning, yrkesutbildning och 

andra stadiets utbildning 

I enlighet med coronaministerarbetsgruppens rekommendation ges en stark rekommendation om 

användning av ansiktsmask inomhus åtminstone i årskurs 3 - 9 i grundläggande utbildningen, på 

andra stadiet och i yrkesutbildningen. 

Utbildningsanordnaren erbjuder 2 munskydd per dag till de studerande eller elever som har rätt till 

avgiftsfri undervisning. Rekommendationen är i kraft tills vidare. 

Rekommendationen om användning av ansiktsmask gäller skolresorna om offentliga transportmedel 

används.  

 

Utförande av hemmatest i kommunal grundläggande utbildning, yrkesutbildning och 

andra stadiets utbildning 

https://valtioneuvosto.fi/-/10616/koronaministerityoryhma-suosittaa-lisarajoituksia-koronatilanteen-vuoksi?languageId=sv_SE
https://valtioneuvosto.fi/-/10616/koronaministerityoryhma-suosittaa-lisarajoituksia-koronatilanteen-vuoksi?languageId=sv_SE


Ministerarbetsgruppen tog i sin linjedragning upp, att hälsosäkerheten i skolor och läroinrättningar 

ska förbättras genom att öka hemmatestningen. Rekommendationen är att testen görs två gånger 

per vecka på elever i grundläggande utbildning och på andra stadiet. Om det konstateras flera 

smittfall i undervisningsgruppen kan testningen, efter beslut av smittskyddsansvarig läkare ökas till 

exempelvis 3 - 5 gånger i veckan. 

I Österbotten används till en början hemmatester vid symptom och exponeringar. I det här skedet 

anser vi inte att rutinmässig testning är nödvändig. Två hemtest delas ändå ut åt alla redan nu. De 

används om man får meddelande om exponering och om man får symptom. Noggrannare anvisning  

nedan. 

Testerna har beställts centraliserat för  Österbottens del och den första distributionen av hemtester 

har skickats till kommunerna under vecka 2.  

 

Anvisning för de med symptom 

Om man har symptom stannar man hemma och gör ett hemmatest 

Om eleven har rinnande nästa, strävhet i halsen, heshet, hosta eller feber stannar hen hemma och 

gör ett hemmatest. Vårdnadshavare gör testet 

• Om resultatet är negativt stannar eleven hemma och återgår till skolan efter två 

symptomfria dagar 

• Om resultatet är positivt tar man ett officiellt test och om även detta är positivt görs ett 

beslut om isolering. Personer som bor i samma hushåll sätts i 10 dagars karantän, oavsett 

vaccinationsskydd (fortsatt exponering).  

Skolkarantäner 

I enlighet med smittskyddslagen görs karantänsbesluten av smittskyddsansvarig läkare. Bedömning 

av ifall exponering i klassen/ undervisningsgruppen har skett görs från fall till fall i samarbete med 

skolorna. Karantänsbeslut görs för att möjliggöra distansundervisning. Rätt till distansundervisning 

uppstår inte om eleven rekommenderas frivillig karantän. Hemtester görs om symptom uppstår.  

De som har ett fullt vaccinationsskydd (tre doser coronavaccin och det har gått över en vecka sedan 

den sista dosen)  sätts i allmänhet inte i karantän, men de uppmanas iaktta försiktighet under de 

närmsta tio dagarna, eftersom det är möjligt att smittas trots vaccin. Fullvaccinerade som 

exponerats gör ett hemmatest dag 2, 5 och 10 efter exponering, tidigare ifall symptom uppstår. 

 

Frågor 

Länk till Österbottens välfärdsområdes coronasidor hittas här 

 

 

 

https://osterbottensvalfard.fi/om-oss/coronavirus/

