
 
 

 

LYCÉE FRANÇAIS SAINT LOUIS DE STOCKHOLM 

Essingestråket 24, SE-112 66 Stockholm, Sweden / +46 8 441 3030 / secretariat@lfsl.net / www.lfsl.net 

 

 

 
Stockholm, den 12 november 2020

          

 

 

INFORMATION OM COVID-19: FÖRFARANDE VID POSITIVT TEST 

 

Baserat på rekommendationerna från Smittskydd Stockholm och de svenska myndigheterna, följer här 

information om vad man ska göra om en elev vid LFSL testar positivt för COVID-19: 

 

1. Om ditt barn testar positivt för Covid-19 ska du informera Lycée Français via e-post på adressen 

covid19@lfsl.net. 

2. Den som har testat positivt ska isoleras: Eleven i fråga måste stanna hemma i minst 7 dagar 

fr.o.m. det att man har fått testresultatet. Man måste vara symptomfri när man kommer tillbaka 

till LFSL. Vi rekommenderar även att syskon som går på skolan, även om de är symptomfria, 

stannar hemma i 7 dagar. 

3. Familjen och / eller den som testade positivt bör informera sina nära kontakter. Personer som 

har haft nära kontakt med eleven bör vara vaksamma på eventuella symtom och man kan även 

testa sig. 

4. En övergång till distansundervisning för en enskild klass eller nivå, kan endast komma ifråga om 

ett kluster uppstår, och under en begränsad period på 7 dagar. 

5. Distansundervisning kommer således endast att genomföras om det finns minst tre fall samtidigt 

i samma klass. 

 

För er information har skolan skapat en tabell för att få en överblick av utvecklingen av smittspridningen 

bland elever som testar positivt för Covid-19 inom LFSL. 

 

LFLS kommer att ge information till familjerna i den klass där det eventuellt visar sig att en elev har testat 

positivt för COVID-19. 

 

Som en påminnelse finns protocole sanitaire et pédagogique (hälso- och utbildningsprotokollet) på LFSLs 

hemsida som är tillgänglig för alla. 

 

Smittskydd Stockholm insisterar på att, med tanke på de sanitära åtgärder som införts i skolorna i 

Sverige, så är det i allmänhet inte i skolmiljön där den största smittspridningen sker, utan det äger 

framför allt rum mellan eleverna utanför skoltiden. Rekommendationen är därför att respektera 

hygieniska åtgärder och hålla social distans även utanför LFSL. 

http://www.lfsl.net/

