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Nulägesinformation angående coronapandemin till vårdnadshavare i Smedjebackens 
kommuns skolor, fritidshem och förskolor 2021-09-22 
 
Som ni alla säkert sett och hört så upphör en hel del restriktioner i förhållande till pandemin att gälla 
från 29/9, dock inga specifika som gäller skola/förskola/fritidshem. I och med det så är det viktigt att 
komma ihåg det som fortfarande gäller för förskola, skola och fritidshem, dessa är främst att: 

• Har man symtom så stannar man hemma enligt gängse rutiner och från F-klass och uppåt bokar 
man tid för PCR-provtagning och följer rutiner utifrån det provsvar man får. För barn i förskola-
se separat information. 

• Har man bekräftad smitta i familjen följer man de riktlinjer som gäller för det och det man får 
till sig från hälso-och sjukvården. 

• Alla från 6 års ålder rekommenderas testa sig när man varit utomlands, helst samma dag man 
återkommer till Sverige. Undantagna är de som är fullvaccinerade sedan 2 veckor tillbaka, de 
som haft bekräftad covid de senaste 6 månaderna och de som enbart rest inom Norden. Detta 
gäller till och med 31/10–21. 

• Ovaccinerade över 18 år rekommenderas fortsätta hålla avstånd till andra människor 
framförallt de som är äldre eller i riskgrupp. 

 
Region Dalarna rekommenderar vårdnadshavare med barn som fyllt 13 år att skaffa mobilt bank-id till 
barnen som beredskap, så att man kan boka tid för provtagning om det behövs. Detta eftersom 
vårdnadshavare inte kan boka tid för sitt barn som fyllt 13 år. 
 
Förra veckan kom beslut från Folkhälsomyndigheten att man nu även rekommenderar 
covidvaccination av barn 12–15 år i Sverige. Man vaccinerar redan denna åldersgrupp i många länder, 
bland annat i våra nordiska grannländer. Här i Dalarna har regionen bestämt att detta ska påbörjas 
vecka 41 med dos I, dos II planeras till vecka 45. Information, hälsodeklaration och blanketter för 
samtycke från vårdnadshavare kommer skickas ut inom kort. Samtycken ska sedan returneras 
omgående. Skolsköterskorna och Region Dalarna planerar för fullt för hur detta enklast ska utföras, 
det kommer med största sannolikhet ske i skolan under elevernas skoldag. Poängteras ska att det 
gäller elever fyllda 12 år, alltså per automatik inte alla i årkurs 6. Mer information kring detta är alltså 
inom kort på väg till berörda vårdnadshavare. 
 
//Ledningsgruppen för förskola/skola och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 

Arabiska 

جمة ؟ اتصل بخدمة المواطن عتر 0240660075هل تحتاج   ي التر
الهاتف: المساعدة ف   

Somaliska                                                                                                                                                                                 

Waad salaaman tahay!  Ma rabtaa in lagaa caawiyo tarjumaadda? Wac adeegga muwaadinka 
taleefoonka: 0240-660058.Mahadsanid. 

Tigrinska 

ሰላም! ድሌት ንስኺ ትርጕም ? ይኽእል ድውል ዜጋታት ኣገልግሎት  ተሌፎነይ: 0240660058።የቀንየለይ። 


