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Information från Elevhälsans medicinska insats i Svedala 
kommun 
Elevhälsans medicinska insats påminner om Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring 
Covid-19För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma 
på symtom som kan förekomma. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och 
huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att 
andas. 

Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. 
Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller 
bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer. 

Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig 
sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Barn och elever kan återgå till skolan även om de 
har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i 
övrigt i minst två dygn. 

Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskola, 
grundskola eller gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara 
uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller 
hämta barn i förskola eller skola. 

Tänk på att: 

• Hålla avstånd 
• Tvätta händerna ofta 
• Hosta och nys i armvecket 
• Undvik att röra ögon, näsa och mun 
• Stanna hemma när du är sjuk 

Pollenallergi eller covid-19? 
Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början 
bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen. 

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. 
Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du 
bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma. 

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du stanna 
hemma tills dessa symtom försvinner. Du ska tydligt känna dig bättre och vara feberfri i två dagar 
innan du går tillbaka till jobbet, skolan eller förskolan. 

Svedala kommun följer Folkhälsomyndigheternas riktlinjer. 

 

Med vänlig hälsning 

SVEDALA KOMMUN 
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