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Vad gäller om man varit på resa i ett  
land utanför Norden?
Alla som varit på resa utomlands och får symtom på luftvägsinfektion 
när de kommer hem igen till Sverige, ska stanna hemma tills man  
känner sig frisk igen. Det gäller alla, oavsett om man är testad eller inte, 
fullvaccinerad eller inte.

Inresor till Sverige från länder utanför 
Norden för svenska medborgare och 
utländska medborgare folkbokförda i 
Sverige

Har du symtom på luftvägsinfektion ska 
du ta ett PCR-test snarast efter hemkom-
sten till Sverige. Det gäller oavsett om du 
är vaccinerad eller inte.

Vad gäller om jag inte har symtom efter 
min resa från land utanför Norden?  
Folkhälsomyndigheten rekommenderar 
att du som har rest utanför Norden tar ett 
PCR-test vid hemkomst till Sverige. Det 
gäller även om du inte har symtom. 

Undantag: Du som inte har symtom 
behöver inte testa dig efter ankomsten till 
Sverige om du
• är fullvaccinerad sedan minst två veckor
• har haft bekräftad covid-19 det senaste 

halvåret.
• Barn som är yngre än 6 år behöver heller 

inte testa sig efter ankomsten till Sverige.

De som är undantagna från rekommen-
dationen att testa sig efter inresa bör följa 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd och 
vara uppmärksamma på symtom.

Här kan du läsa mer exakt om vad som gäller vid resor
På Folkhälsomyndighetens hemsida folkhalsomyndigheten.se och på krisinformation.se 
finns utförlligare information om vad som gäller vid resor utomlands.

I förra numret av TorsbyBladet (21/10)  
stod en felaktighet: Det stod att alla ska  
testa sig efter inresa från land utanför  
Norden, oavsett om man har symtom  
eller inte. Detta är alltså fel. 

Det som gäller är: Alla ska testa sig om de 
har symtom. Om man inte har symtom är  
det bara vissa som behöver testa sig. Se ovan. 

Vaccination mot covid-19 för 
barn 12-15 år
Folkhälsomyndigheten rekommende-
rar att alla barn som fyllt 12 år ska vac-
cineras mot covid-19. Efter höstlovet 
(vecka 45) startar vaccinationen mot 
covid-19 för barn 12 år eller äldre. 

Barnet ska ha fyllt 12 år för att få vac-
cinet. Den som ännu inte fyllt 12 år 
kommer att erbjudas vaccin vid ett 
senare tillfälle. 

Vaccinationen är gratis och kommer 
att ges till eleverna i skolan. Brev har 
skickats ut till vårdnadshavare med 
hälsodeklaration och samtyckes- 
blankett.
Om du som vårdnadshavare är ovac-
cinerad kommer du också få möjlighet 
att vaccineras i samband med detta, 
men utanför skoltid.

Vill du läsa mer om vaccination för 
12-15-åringar så finns det på 1177.se.


