Nya regler från 1 november för vissa,
men många har oförändrade regler
Folkhälsomyndigheten har meddelat att från och med 1 november
ändras reglerna för när vissa grupper ska testa sig för covid-19.
Men det är fortfarande stora grupper som fortsatt ska testa sig.
Alla ska stanna hemma vid symtom, oavsett om man är testad eller inte,
vaccinerad eller inte.
Grupper som normalt sett inte behöver
testa sig för covid-19 vid symtom på
luftinfektion
• Du som har så lite symtom att man inte
behöver söka vård för det
OCH
• är fullvaccinerad
• är förskolebarn eller
• har haft bekräftad covid-19 det senaste
halvåret
Men man måste fortfarande stanna
hemma vid symtom på luftvägsinfektion,
tills man känner sig frisk igen.
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För att få återgå till arbete, skola, förskola
eller andra aktiviteter krävs också att man
ska vara feberfri det senaste dygnet.
För dig som testats positivt för
covid-19 (bär på sjukdomen) är det
ingen ändring jämfört med innan
1 november.
Du ska stanna hemma och följa förhållningsreglerna för den som är smittad
av covid-19 (se länken nedan).
Du kan komma tillbaka till förskola,
skola, arbete och fritidsaktiviteter om
du:
• stannat hemma minst sju dygn från
när symtomen började
• varit feberfria de två senaste dygnen
• känner dig frisk, även om du fortfarande har vissa luftvägssymtom.

Grupper som ska testa sig för covid-19
så snart som möjligt, vid symtom på
luftinfektion
Oavsett om du är vaccinerad eller inte:
• Du som är vårdpersonal
• Du som är äldre och bor på särskilt
boende (SÄBO) eller har hemtjänst.
• Du som har stödinsatser enligt LSS.
• Du som ingår i en smittspårning.
• Personer som behöver vård eller
behandling för symtom på covid-19
• Du som varit på resa i ett land utanför
Norden.
Du som inte är fullvaccinerad:
• Alla barn från förskoleklass och äldre
(från cirka 6 år), ungdomar och vuxna
som inte är fullvaccinerade och har symtom som kan vara tecken på covid-19.
• Du som varit på resa i ett land utanför
Norden, även om du inte har symtom.
För dig som testat negativt för
covid-19 (inte bär på sjukdomen) kan
komma tillbaka till förskola, skola, arbete
och fritidsaktiviteter om du:
• varit feberfri ett dygn och
• känner dig frisk, även om du fortfarande har vissa luftvägssymtom.

Här kan du läsa mer exakt om vad som gäller
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/
covid-19/skydda-dig-och-andra/det-har-galler-fran-den-1-november

