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Information till fjällgäster 

När denna information skrivs finns inte så många restriktioner, men vi har en ökande smittspridning i 
landet och det är mycket möjligt att restriktioner kommer att införas. Vi uppmanar alla att följa denna 
utveckling. Tills vidare bör man så långt det är möjligt undvika trängsel framför allt inomhus.  

 

Detta gäller vid symtom på luftvägssjukdom eller vid misstanke om covid-19 

Vid symptom: 

• Isolera dig i ditt boende, även om du är vaccinerad med minst två doser. 
• Testa dig direkt med PCR-test, via självprovtagning (se testning i Dalarna nedan). 

 
Använd inte antigentester (snabbtester) när du har symptom. De inte är lika säkra som 
PCR-tester. Du kan ha covid-19 även om ett antigentest är negativt. 

Vid negativt test: 

• isolera dig tills du  
o har varit feberfri i minst 1 dygn samt  
o känner dig ”frisk”. Man kan dock återgå till skola/arbete även om man har lindriga 

förkylningssymptom kvar. 
 

Vid behov av sjukvårdsrådgivning: 

• Kontakta lokala sjukvården, Vårdcentral Sälen, för rådgivning.: 0280-49 84 00, mån-fre 8-17. 
• Besök 1177.se eller ring 1177 
•  

Vid akuta symptom 

• Ring 112 

 

Testning i Dalarna 

Se: Självprovtagning covid-19 i Dalarna på 1177.se 

E-legitimation krävs. Om man saknar e-legitimation eller svenskt personnummer får tid för provtagning 
bokas på vårdcentralen (telefonnummer, se ovan) 

Test kan göras direkt vid första symptom. 

Provsvar erhålls via 1177 inom 48 timmar, men allra oftast inom 24 timmar. 

Undantag från testning: om man har haft covid-19 de senaste 6 månaderna.  

 

Se:%20Sj%C3%A4lvprovtagning%20covid-19%20i%20Dalarna%20p%C3%A5%201177.se.
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• Barn från 5 år/f-klass upp till och med 9 år 
Testas med självprovtagning om vårdnadshavare bedömer att det är möjligt, annars på 
vårdcentralen. Vårdnadshavare bör hjälpa till. 

• Barn från 10 år och uppåt, inklusive vuxna 
Självprovtagning. Vårdnadshavare eller annan person bör v b hjälpa till med provet. 

• Barn i förskoleålder 
Behöver inte testa sig men ska stanna hemma tills 

o de har varit feberfria i minst 1 dygn 
o de känner sig friska (eller tydligt har förbättrats), även om de fortfarande har vissa 

luftvägssymtom. 
 
 
Hushållskontakter 
Om någon i boendet/hushållet har covid-19, bekräftat med ett test, ska alla i hushållet isolera sig i 7 
dagar (efter den sjukas provtagningsdatum) och testa sig med PCR-test på dag 5. 
Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade. 
 
Undantag: den som har haft covid-19 de senaste 6 månaderna. 
Barn under 5 år (f-klass) ska stanna hemma, men behöver inte testa sig 
 
Information about what applies if you are a foreign national and are entering Sweden from 
outside the Nordic region.  
 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-
control/covid-19/if-you-are-planning-to-travel/negative-covid-19-test-required-for-entry-into-sweden/ 
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