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Denne guide beskriver, hvordan ledere og medarbejdere i dagtilbud, skole og fritidstilbud hånd-

terer en situation, hvor der er mistanke om smitte med COVID-19 ved et barn eller en voksen. 

Guiden er udarbejdet med udgangspunkt i sundhedsstyrelsens retningslinjer, som står beskrevet 

i følgende materialer: 

•  Information til dig, der har symptomer på COVID-19:  

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Sympto-

mer-090720.ashx?la=da&hash=B409FD341FC2AD1A8923EE768ED2536668A99199 

•  Smitteopsporing hos nære kontakter  

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Smitteopsporing-hos-naere-kontakter

 

Generelt om smitte af COVID-19
Hvis et barn eller en voksen har symptomer på COVID-19 eller har været i nær kontakt med en 

smittet, og der derfor er mistanke om sygdom, må barnet/den voksne ikke møde op i dagtil-

bud, skole eller klub.

Symptomer på COVID-19 er: 

• Ondt i halsen

• Sygdomsfølelse

• Muskelsmerter

• Tør hoste

• Feber 

•  Milde symptomer på COVID-19 vil man ofte ikke kunne skelne fra en forkølelse eller en  

influenza
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Håndtering af mistanke om smitte med COVID-19

Ved mistanke om COVID-19-smitte pga. nær kontakt til en smittet

Hvis der er mistanke om, at et barn er smittet med COVID-19, fordi barnet har været i nær  
kontakt med en smittet:

•  Børn der har været i nær kontakt med en person, der er smittet med COVID-19, skal straks sen-

des hjem fra dagtilbuddet/skolen/fritidstilbuddet.

•  Den lokale leder gør forældrene opmærksomme på, at barnet først må møde op, når barnet (og 

resten af husstanden) er raske. Barnet kan betragtes som rask, når det enten:

er testet negativ for COVID-19 og er symptomfri

har været symptomfri i 48 timer efter at have haft symptomer 

har været i selvisolation i 7 dage efter at være blevet testet positiv uden symptomer

har været i selvisolation i 7 dage efter fravalg af test og fravær af symptomer (gælder kun børn 

under 12 år) 

•  Hvis barnet testes positiv, skal forældrene informere den lokale leder, som derefter skal anvende 

guiden ”Når et barn eller en voksen er testet positiv med COVID-19 – Dagtilbud/skole/FU”, som 

findes på intra.

 

Hvis der er mistanke om, at en voksen er smittet med COVID-19, fordi vedkommende har været i 
nær kontakt med en smittet:
•  Voksne der har været i nær kontakt med en person, der er smittet med COVID-19, skal straks 

sendes hjem fra dagtilbuddet/skolen/fritidstilbuddet.

•  Den lokale leder gør medarbejderen opmærksom på, at vedkommende først må møde op på 

arbejde, når han/hun er rask. Medarbejderen kan betragtes som rask, når vedkommende er 

testet negativ for COVID-19 og er symptomfri. Hvis medarbejderen testes positiv for CO-

VID-19 og har symptomer, kan vedkommende raskmeldes, når han/hun har været symptomfri 

i 48 timer. Hvis medarbejderen testes positiv men ikke har symptomer, skal han/hun i isolati-

on i 7 dage før raskmelding. 

•  Hvis medarbejderen testes positiv, skal medarbejderen informerer sin leder, som derefter skal 

anvende guiden ”Når et barn eller en voksen er testet positiv med COVID-19”, som findes på 

intra.

Ved mistanke om COVID-19-smitte pga. symptomer

Hvis der er mistanke om, at et barn er smittet med COVID-19 pga. symptomer

•  Børn/elever med symptomer på COVID-19 skal straks sendes hjem fra institution/skole/klub 

eller blive hjemme.
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•  Den lokale leder gør forældrene opmærksomme på, at barnet/eleven først må møde op, når 

barnet (og resten af husstanden) er raske, dvs. er blevet testet negativ for COVID-19 og er 

symptomfri eller har været symptomfri i 48 timer.

•  Hvis barnet testes positiv, skal forældrene informerer den lokale leder, som derefter skal an-

vende guiden ”Når et barn eller en voksen er testet positiv med COVID-19 – Dagtilbud/skole/

FU”, som findes på intra.

Hvis der er mistanke om, at en voksen er smittet med COVID-19 pga. symptomer:

•  Voksne med symptomer på COVID-19 skal straks sendes hjem fra arbejde eller blive hjemme.

•  Den lokale leder gør medarbejderen opmærksom på, at medarbejderen først må møde 

op på arbejde, når vedkommende er rask, dvs. er blevet testet negativ for COVID-19 og er 

symptomfri eller har været symptomfri i 48 timer.

•  Hvis medarbejderen testes positiv, skal medarbejderen informerer sin leder, som derefter 

skal anvende guiden ”Når et barn eller en voksen er testet positiv med COVID-19 – Dagtil-

bud/skole/FU”, som findes på intra.

Illustration af nære kontakter
Den røde cirkel er den smittede person.

Den gule cirkel er nære kontakter til den smittede.

Den grønne cirkel er nære kontakter til de nære kontakter til den smittede.

Hvis en af de nære kontakter til den smittede, dvs. en person i den gule cirkel, testes positiv for 

COVID-19, så rykker vedkommende ind i den røde cirkel, og vedkommendes nære kontakter 

fra den grønne cirkel rykker ind i den gule cirkel, og er nu ”nære kontakter”, som skal testes for 

COVID-19, og disse personers nære kontakter rykker ind i den grønne cirkel.
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