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Hvad sker der i tilfælde af smitte i mit barns 
dagtilbud/skole m.v.?
Hvis er barn testets positiv for ny coronavirus, opfordrer 
Sundhedsstyrelsen til, at forældrene informerer barnets 
dagtilbud/skole m.v.

Hvis dit barns dagtilbud/skole m.v. får besked om, at et 
barn er smittet med ny coronavirus, anbefales det, at 
ledelsen orienterer øvrige medarbejdere og forældre om 
dette – uden at der oplyses om den pågældendes identitet 
– ved opslag, mail, forældreintranet eller lignende.

Det anbefales desuden, at ledelsen hjælper med at op - 
spore andre børn/unge/medarbejdere, der kan regnes 
for nære kontakter til den smittede.

Hvis ledelsen i dagtilbuddet/skolen vurderer, at dit barn 
har været i nær kontakt med en smittet, vil de kon  takte dig 
direkte. Du kan også blive ringet op af Corona opsporing, 
som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, 
som hjælper med kontaktopsporing.

Kun forældre til børn, som vurderes at være nære kon - 
takter til en smittet kontaktes direkte.
 
Nære kontakter defineres personer, som man har haft 
længerevarende tæt kontakt med. For børn kan det være 
andre børn eller voksne i f.eks. daginstitution/dagpleje, 
skole og fritidsaktiviteter, der f.eks. har haft direkte fysisk 
kontakt med barnet eller leget sammen på mindre end  
1 meters afstand i mere end 15 min. 

Hvad skal du gøre, hvis dit barn er nær  
kontakt til en person, der er smittet?
Børn skal som udgangspunkt følge de samme anbefal-
inger som voksne, dvs. at barnet skal holdes hjemme  
og testes. Man kan dog undlade at teste børn under 12 år, 
da det kan opleves ubehageligt for dem. 

Læs vores informationsmateriale Til dig, der er nær 
kontakt til en person smittet med ny coronavirus.

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus


Hvad skal jeg gøre, hvis mit barn får  
symptomer på COVID-19?
Børn skal som udgangspunkt følge de samme anbe fal-
inger som voksne. Hold barnet hjemme og kontakt læge 
med henblik på vurdering og eventuelt henvisning til test.

Læs vores informationsmateriale Til dig, der har symp
tomer på COVID19. 

Hvad skal jeg gøre, hvis mit barn testes positiv?
Børn skal som udgangspunkt følge de samme anbe  fal-
inger som voksne. Hvis dit barn testes positiv for ny 
corona virus, vil du blive kontaktet af Coronaopsporing, 
som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed. 
De kan hjælpe med opsporing af dit barns nære kontakter. 
Du kan også selv tage kontakt til Corona opsporing på  
tlf. 32 32 05 11. 

Det anbefales at orientere dagtilbud/skole, så forældre  
til øvrige børn, der kan have været udsat for smitte, kan 
informeres og børnene testes.

Læs vores informationsmateriale Til dig, der er testet 
positiv for ny coronavirus.

Har du spørgsmål til dit barns sygdom,  
så ring til egen læge.

Har du spørgsmål til kontaktopsporing eller test 
kan du ringe til Coronaopsporing på tlf. 3232 0511.

Ved øvrige spørgsmål kan du ringe til  
myndig hedernes fælles hotline på tlf. 7020 0233.

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-har-symptomer-paa-COVID-19
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-har-symptomer-paa-COVID-19
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus


Vigtigt at vide om ny  
coronavirus/COVID-19
COVID-19 er navnet på den sygdom,  
som man kan udvikle, hvis man smittes  
med ny coronavirus.

Smitte

For at du bedst kan forebygge smittespredning, er det 
vigtigt at vide, hvordan ny coronavirus smitter. 

Kontaktsmitte: Smitte via overflader med virus på, som 
man rører ved, og derefter rører sig i næse, øjne eller 
mund. Risikoen for kontaktsmitte mindskes ved god 
håndhygiejne samt rengøring. 

Dråbesmitte: Smitte fra person til person via små dråber 
fra luftvejene, der spredes via f.eks. host  
og nys. Dråberne falder til jorden indenfor 1-2 meter, så 
risikoen for dråbesmitte mindskes ved at holde afstand.

Symptomer

Symptomerne på COVID-19 er typisk: 
Tør hoste Ondt i halsen
➢Feber	 Hovedpine
➢Vejrtrækningsbesvær	 Muskelsmerter

Forebyggelse af smittespredning

Det	vigtigste	er	i	prioriteret	rækkefølge:	
1.  Isolation af personer med symptomer samt opsporing 

af nære kontakter 
2.  Hygiejne med fokus på hosteetikette, hånd hygiejne og 

kontaktpunkter 
3.  Kontaktreduktion med fokus på afstand,  

hyppighed, varighed og barrierer

Kan du ikke overholde en af anbefalingerne, så vær ekstra 
påpasselig med at efterleve de andre.


