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Preciserad instruktion gällande coronavirustestning för bildningsväsen i Soites
medlemskommuner och för barnens vårdnadshavare
Soite har gett utbildningsväsen i sina medlemskommuner samt Mellersta Österbottens utbildningskoncern
instruktionen SÄRSKILDA ÅTGÄRDER SOM DET NYA CORONAVIRUSET (SARS-COV-2 DVS. COVID-19)
FÖRANLEDER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN, DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH VID
LÄROINRÄTTNINGARNA I SOITES OMRÅDE som uppdaterats 17.8.2020. 3.9.2020 har Soite gett
instruktionen ”PRECISERADE CORONAVIRUSINSTRUKTIONER TILL UTBILDNINGSVÄSENDENA I SOITES
MEDLEMSKOMMUNER OCH VÅRDNASHAVARE TILL BARN” och 13.9 instruktionen ” PRECISERADE
CORONAVIRUSINSTRUKTIONER TILL UTBILDNINGSVÄSENDENA I SOITES MEDLEMSKOMMUNER OCH
VÅRDNASHAVARE TILL BARN”. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har 14.9.2021 preciserat bland annat
kriterierna för provtagning när det gäller barn och covid-19 (THL:s sida Barn och coronaviruset). Soite följer
THL:s nationella instruktioner gällande testning och spårning.
1. Om ett barn har infektionssymtom







Om en vårdnadshavare konstaterar att ett barn har infektionssymtom, får barnet inte delta i
småbarnspedagogiken eller vara i skolan.
Om ett barn har allergisk snuva, om hen nyser enstaka gånger eller om hens näsa rinner/om hen
snörvlar ute (och symtomen går över inomhus), kan barnet vara i dagvård eller i skolan om hens
allmäntillstånd är gott och om hen inte har andra infektionssymtom (feber).
Om ett barn insjuknar i dagvård eller under en skoldag, kontaktar dagvården/skolan föräldrarna och de
ombes hämta sitt sjuka barn. I skolan hjälper personalen barnet att vänta på sina föräldrar utan extra
personkontakter avskilt från andra barn (om det är bra väder kan barnet vänta på gården). Om man
inte får tag på föräldrarna, kommer skolan överens om fortsatta åtgärder med skolhälsovårdaren.
Om barnets vårdnadshavare är osäker på barnets symtom och hälsotillstånd, kan vårdnadshavaren
kontakta skolhälsovårdaren eller Soites barnakut.

2. När ska man gå på ett coronavirustest?






Det finns skäl för ett under 12 år gammalt barn att gå på ett coronavirustest om en läkare bedömer att
ett test är nödvändigt, om barnet under de senaste 14 dygnen varit i kontakt med en person som
insjuknat i coronavirussjukdom, om det finns över 16 år gamla personer i familjekretsen som inte har
ett fullständigt vaccinationsskydd eller om föräldrarna vill att barnet går på ett coronavirustest.
När det gäller ett barn som är under 12 år gammalt och har lindriga symtom kan man följa med
symtomen hemma i ett par dagar. Om symtomen går över helt under uppföljningen, behöver barnet
inte gå på coronavirustest, utan kan återvända till småbarnspedagogiken efter minst en symtomfri dag.
När det gäller ett barn som är över 12 år gammalt är ett coronavirustest alltid skäligt om hen har
symtom som passar in på coronavirussjukdomen och hen inte har ett fullständigt vaccinationsskydd
(två coronavaccindoser).
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Om ett barns luftvägssymtom varar länge, är det inte nödvändigt att testa barnet flera gånger.
Långvariga luftvägssymtom hos ett barn kan likväl kräva bedömning av en yrkesutbildad person inom
hälso- och sjukvården.
När det gäller personer i samma familj som insjuknat samtidigt räcker det med 1-2 negativa
coronatestresultat. Alla barn och vårdnadshavare i familjen behöver inte testas.
Småbarnspedagogiken, skolor eller läroinrättningar får inte kräva ett intyg på att ett coronavirustest
tagits.

3. Efter ett coronavirustest





Om ett test är negativt kan barnet återvända till skolan eller småbarnspedagogiken när föräldrarna
bedömer att hen är på bättringsvägen, även om symtomen inte helt gått över.
Om testresultaten drar ut på tiden kan barnet återvända till skolan eller småbarnspedagogiken efter en
symtomfri dag om barnet veterligen inte exponerats för ett coronavirusfall som konstaterats med
säkerhet och om ingen i familjen varit på utlandsresa under de senaste 14 dygnen.
Soites infektionsläkare informeras automatiskt om positiva coronatestresultat. En infektionsläkare
informerar patienten om resultatet, placerar patienten i isolering och inleder en utredning av
kontakter. När kontakter utreds utreder man den eventuella exponeringen för coronaviruset. Då
kontaktar man bl.a. skolans rektor och lärare. En person som insjuknat i coronavirussjukdomen placeras
i isolering och en person som exponerats för coronaviruset sätts i karantän. Längden för isoleringen och
karantänen varierar från fall till fall (smittskyddsläkaren meddelar längden på isoleringen/karantänen).
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