Erbjudande om snabbtest för hemmabruk (covid-19) – information till
vårdnadshavare för barn som är 12–14 år
AcadeMedia erbjuder frivilliga snabbtester för hemmabruk (hemtester) för covid-19 efter att
en eller flera personer på skolan nyligen testat positivt. Ditt barn anses ha varit i nära kontakt
med en av personerna på skolan som testat positivt och erbjuds nu därför att göra ett
hemtest. Syftet med de här hemtesterna är att snabbt kunna identifiera barn som bär på
viruset utan att uppvisa symtom.
I utskicket från skolan finns information om hur hemtesterna lämnas ut. Testerna som erbjuds
är av fabrikatet Humasis och genomförs genom egenprovtagning.
Vårdnadshavare till barn som är under 12 år behöver alltid följa med till skolan för att hämta
ut hemtestet. Barn som är 12-14 år kan hämta ut själva om denna samtyckesblankett fylls i
och tas med vid utlämningstillfället.
Observera att:
•

Snabbtestet är kostnadsfritt och helt frivilligt att genomföra. För barn i åldrarna 6–15 år
krävs vårdnadshavares närvaro eller skriftliga samtycke (se ovan).

•

Hemtesterna ersätter inte de PCR-tester som erbjuds via er region. Barn som erbjuds
hemtest via skolan ska också boka tid för vanligt PCR-test. Detta gäller även barn
utan symtom.

•

Barn som har minsta symtom som skulle kunna vara covid-19 ska inte hämta ut ett
hemtest på skolan. De ska testa sig via regionen och stanna hemma i väntan på
provsvar.

•

Barn som inte har symtom kan komma till skolan som vanligt i väntan på provsvar från
regionen, även i de fall de anses ha varit i nära kontakt med bekräftat smittade
personer på skolan. Detta i enlighet med gällande rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten. Detta gäller även barn som inte gör ett hemtest via skolan.

•

Skolan har inget ansvar när det kommer till att rapportera in eventuella positiva
provsvar i hemtesterna – det ansvaret har den som provtagits eller dess
vårdnadshavare.

Jag har läst ovanstående information och samtycker till att mitt barn (12–14 år) hämtar ut ett
hemtest på skolan.
Barnets namn: __________________________________________________
Klass:

__________________________________________________

Skola:

__________________________________________________

Namnförtydligande vårdnadshavare:
___________________________________

___________________________________

Ort, datum och underskrift vårdnadshavare:
__________________________________

Besöksadress: Adolf Fredriks Kyrkogata 2, Stockholm
Postadress: Box 213, 101 24 Stockholm
info@academedia.se, www.academedia.se

_____________________________________

