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1. Hvad gør vi ved mistanke om COVID-19
Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece, der informerer om symptomer på COVID19, og giver svar på spørgsmål man kan have i den forbindelse. Pjecen findes på
flere sprog: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-har-symptomer-paacovid-19
Hvis et barn eller en medarbejder får symptomer (gælder også milde symptomer) på
COVID-19, mens de er i huset skal der gøres følgende:
•

Den pågældende, der får symptomer på COVID-19, skal hurtigst muligt hjem i
selvisolation.

•

Den syge skal om muligt holdes adskilt fra de øvrige børn og isoleres sammen
med en for barnet kendt medarbejder adskilt fra de andre børn og medarbejdere.

•

Den voksne tager de nødvendige værnemidler på - handsker, mundbind, og
forklæde.

•

Forældre kontaktes, og bedes afhente barnet med det samme.

•

Forældrene til barnet bedes kontakte egen læge med henblik på vurdering og evt.
henvisning til test. Lægen skal vurdere om det kan være Covid-19 eller anden
smitsom sygdom.

•

Hvis en medarbejder har symptomer anbefales den pågældende at kontakte egen
læge med henblik på vurdering, og evt. henvisning til test.

•

Børn/medarbejdere med symptomer på COVID-19 bør isoleres i hjemmet indtil 48
timer efter, at symptomerne er ophørt.

2. Hvad gør Ledelsen i Maria Mikkelsens
•

Lederen kontakter Styrelsen for patientsikkerhed Tilsyn og Rådgivning Syd,
Telefon: 72 22 79 50 (mandag-fredag 8.00-15.00) E-mail: TRsyd@stps.dk.

•

Lederen vurderer nære kontakter og tager stilling til evt. dimensionering af
dagtilbud / nedlukning af stuer eller huset. Formular for beslutning om
dimensionering af dagtilbud mv.

•

Lederen kontakter bestyrelsen

•

Medarbejdere og forældre informeres (uden navns nævnelse)
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•

Lederen kontakter sundhedsplejen
Udenfor almindelig åbningstid kontaktes lederen af Sundhedsplejen;
Louise Mønsted

•

Lisbeth Andsager Madsen pædagogisk konsulent orienteres.

3. Hvad gør vi når et eller flere børn er smittet med Covid-19?
1) Den medarbejder der modtager besked, kontakter med det samme ledelsen.
o Lene Hansen - mobil 31 60 93 97
o Pia Christensen – mobil 21375985
o Børnehuset - mobil og 21375985

2) Såfremt det er uden for almindelig åbningstid, skal der også tages kontakt med det
samme, dvs. aftener, weekender og helligdage. Man skal sikre sig, at orienteringen
er modtaget af ledelsen – det er således ikke nok kun at maile eller sende en SMS,
der skal være respons på informationen.
Øvrige medarbejdere i dagtilbuddet orienteres af ledelsen.

3) Lederen skal:
• afdække barnets nære kontakter; her gennemgå dagene, hvor
den smittede var i institutionen så kronologisk som muligt.
For at blive betragtet som en nær kontakt, skal du have haft nær
kontakt med det smittede barn i perioden fra 48 timer før barnets
symptomer startede og indtil 48 timer efter, at symptomerne er
ophørt. Hvis det smittede barn ikke har nogen symptomer og
bliver testet positiv, skal du have været sammen med det
smittede barn i perioden fra 48 timer før til 7 dage efter, at
vedkommende fik taget testen.
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Ved flere smittede - Afdække børnenes nære kontakter, dvs. dem
som har været i kontakt med en af de smittede inden for 1 m
afstand. Afgrænsningen bør omfatte den snævrest mulige kreds,
der er fællesnævner for tilfældene, fx:
a. Ved flere tilfælde i en mindre legegruppe, inkluderes
alle børn i legegruppen
b. Ved flere tilfælde på en institutionsstue, inkluderes alle
børn på stuen.
c. Ved flere tilfælde hvor børn evt. deler fx toiletfaciliteter
eller har fælles aktiviteter med tæt kontakt mellem
børnene, inkluderes alle børn i disse grupper.
•

Lederen beslutter i samråd med Sundhedsplejen
ved hvert enkelt smitte tilfælde, hvorvidt den enkelte stue, en
afdeling eller hele institutionen nedlukkes. Uden for almindelig
åbningstid kontaktes lederen af sundhedsplejen
Louise Mønsted.
Dette gøres i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn
og Rådgivning Syd, Telefon: 72 22 79 50 (mandag-fredag 8.0015.00) E-mail: TRsyd@stps.dk
Uden for normal åbningstid ringes til coronahotline for
smitteopsporing, telefon: 70200233 tast 1

•

Lederen orienterer formanden for bestyrelsen uden navns
nævnelse og denne orienterer resten af bestyrelsen.

•

Forældre til det/de smittede børn skal give samtykke til
orientering til nære kontakter. I tilfælde af at Maria Mikkelsens
Børnehus ikke får samtykke til orientering, kan man oplyse de
nære kontakter uden navns nævnelse.
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•

lederen skal gøre et kort, faktuelt notat af situationen, som
sendes til den pædagogiske konsulent på mail.
Et eksempel ses under beredskabsplanens punkt 9.
Notatet skal orientere om:
a. Hvilket dagtilbud drejer det sig om, hvilken afdeling,
hvilken adresse
b. Hvem er smittet – barn eller voksen, navnet. Hvis det
er en medarbejder, hvilken stilling/rolle.
c. Hvornår er vedkommende testet positiv.
d. Kort om forløbet – hvad er sket i f.t. den smittede og
hvad har dagtilbudsledelsen gjort indtil nu
e. Hvad er afdækket i f.t. ”nære kontakter” – hvad er
endnu ikke afdækket
f. Hvor stor nedlukning vurderer dagtilbudsledelsen der
bør ske – hele dagtilbuddet, kun afdelinger eller kun
stuer

4) Medarbejdere og børn, som betragtes som ”nære kontakter”, skal oplyses, at de
ikke må møde frem i institutionen/skal tage hjem med det samme. For at sikre en
hurtig kontakt til forældre og medarbejdere, vil den første besked typisk være sms
eller telefonisk. Denne besked suppleres af en mail, hvor det nærmere beskrives,
hvordan man skal forholde sig bl.a. i f.t. isolation, test og tilbagevenden til
dagtilbuddet.
Eksempel på skrivelse til forældre findes under punkt 10 her i beredskabsplanen.
5) Det kan være nødvendigt at dagtilbudsledelsen er til stede ved næste morgens
fremmøde, for at sikre, at ingen børn fra de nedlukkede stuer møder frem på
institutionen.
6) Lederen skal sende en skriftlig orientering ud til øvrige forældre og
kollegaer/medarbejdere, hvor man kort orienterer om smittetilfældet. Det skrevne
forelægges og drøftes med en repræsentant fra bestyrelsen inden det sendes.
—
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Et eksempel på et generelt forældrebrev er indsat under punkt 11 på dansk og
punkt 12 på engelsk.
7) Lederen laver aftale om ekstra rengøring i de rum, hvor der har været et
smittetilfælde.

4. Hvad gør vi når en medarbejder er smittet med Covid-19?
1) Den medarbejder der modtager besked, kontakter med det samme ledelsen.
o Lene Hansen - mobil 31 60 93 97
o Pia Christensen - mobil 21375985
o Børnehuset - mobil og 21375985

2) Såfremt det er uden for almindelig åbningstid, skal der også tages kontakt med
det samme, dvs. aftener, weekender og helligdage. Man skal sikre sig, at
orienteringen er modtaget af ledelsen – det er således ikke nok kun at maile eller
sende en SMS, der skal være respons på informationen.
Øvrige medarbejdere i dagtilbuddet orienteres af ledelsen.

3) Lederen skal:
• afdække medarbejderens nære kontakter; her gennemgå
dagene, hvor den smittede var i institutionen så kronologisk som
muligt.
For at blive betragtet som en nær kontakt, skal du have haft nær
kontakt med den smittede i perioden fra 48 timer før
medarbejderens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at
symptomerne er ophørt.
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Hvis den smittede ikke har nogen symptomer og bliver testet
positiv, skal du have været sammen med den smittede
medarbejder i perioden fra 48 timer før til 7 dage efter, at
vedkommende fik taget testen.
Ved flere smittede - Afdække barnets/medarbejdernes nære
kontakter, dvs. dem som har været i kontakt med en af de
smittede inden for 1 m afstand. Afgrænsningen bør omfatte den
snævrest mulige kreds, der er fællesnævner for tilfældene, fx:
a. Ved flere tilfælde i en mindre legegruppe, inkluderes
alle børn i legegruppen
b. Ved flere tilfælde på en institutionsstue, inkluderes
alle børn på stuen.
c. Ved flere tilfælde hvor børn evt. deler fx
toiletfaciliteter eller har fælles aktiviteter med tæt
kontakt mellem børnene, inkluderes alle børn i disse
grupper.
•

Lederen beslutter i samråd med Sundhedsplejen ved hvert
enkelt smitte tilfælde, hvorvidt den enkelte stue, en afdeling eller
hele institutionen nedlukkes. Uden for almindelig åbningstid
kontaktes lederen af sundhedsplejen Louise Mønsted.
Dette gøres i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn
og Rådgivning Syd, Telefon: 72 22 79 50 (mandag-fredag 8.0015.00) E-mail: TRsyd@stps.dk
Uden for normal åbningstid ringes til Corona hotline for
smitteopsporing, telefon: 70200233 tast 1

•

Lederen orienterer formanden for bestyrelsen uden navns
nævnelse og denne orienterer resten af bestyrelsen.
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•

Medarbejderen skal give samtykke til orientering til nære
kontakter. I tilfælde af at Maria Mikkelsens Børnehus ikke får
samtykke til orientering, kan man oplyse de nære kontakter uden
navns nævnelse.

•

lederen skal gøre et kort, faktuelt notat af situationen, som
sendes den pædagogise konsulent på mail.
Et eksempel ses under beredskabsplanens punkt 9. Notatet skal
orientere om:
a. Hvilket dagtilbud drejer det sig om, hvilken
afdeling, hvilken adresse
b. Hvem er smittet – barn eller voksen, navnet. Hvis
det er en medarbejder, hvilken stilling/rolle.
c. Hvornår er vedkommende testet positiv.
d. Kort om forløbet – hvad er sket i f.t. den smittede
og hvad har dagtilbudsledelsen gjort indtil nu
e. Hvad er afdækket i f.t. ”nære kontakter” – hvad er
endnu ikke afdækket
f. Hvor stor nedlukning vurderer dagtilbudsledelsen
der bør ske – hele dagtilbuddet, kun afdelinger
eller kun stuer

4) Medarbejderen hjemsendes, og skal i øvrigt forholde sig til gældende
sundhedsregler.
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Smitteopsporing/COVID-19Smitteopsporing-af-naerekontakter.ashx?la=da&hash=9C4C984482FB57DF84035F6FB742D3FB5F449E7
5
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5) Medarbejdere og børn, som betragtes som ”nære kontakter”, skal oplyses, at
de ikke må møde frem i institutionen/skal tage hjem med det samme. For at sikre
en hurtig kontakt til forældre og medarbejdere, vil den første besked typisk være
sms eller telefonisk. Denne besked suppleres af en mail, hvor det nærmere
beskrives, hvordan man skal forholde sig bl.a. i f.t. isolation, test og tilbagevenden
til dagtilbuddet.
Eksempel på skrivelse til forældre findes under punkt 10 her i beredskabsplanen.
6) Det kan være nødvendigt at dagtilbudsledelsen er til stede ved næste morgens
fremmøde, for at sikre, at ingen børn fra de nedlukkede stuer møder frem på
institutionen.
7) Lederen skal sende en skriftlig orientering ud til øvrige forældre og
kollegaer/medarbejdere, hvor man kort orienterer om smittetilfældet. Det skrevne
forelægges og drøftes med en repræsentant fra bestyrelsen inden det sendes.
Et eksempel på et generelt forældrebrev er indsat under punkt 11 på dansk og
punkt 12 på engelsk.
8) Lederen laver aftale om ekstra rengøring i de rum, hvor der har været et
smittetilfælde.
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5. Hvis en i husstanden er testet positiv og andre
tvivlspørgsmål:
•

Vedr. corona positive forældre og børn, skriver Styrelsen for Patientsikkerhed
følgende:
Drejer det sig om en familie med mindre barn/ børn og forældre er testet positiv
for corona, regnes barnet for nær kontakt og må ikke komme i institution eller
dagpleje før:
Forældre har været uden symptomer i 48 timer. Herefter skal barnet blive testet
hurtigst muligt og igen 2 dage efter. Barnet må først komme i institutionen igen
efter to negative test.
Hvis forældrene vælger ikke at få deres barn testet, skal barnet blive hjemme i 7
dage efter de 48 timer, hvor forældrene ikke havde symptomer og må først
herefter komme i dagpleje eller daginstitution, forudsat at barnet ikke udvikler
symptomer.
Udvikler barnet symptomer på Covid-19 i løbet af de 7 dage hvor barnet er
hjemme, skal barnet blive hjemme i yderligere 48 timer uden symptomer

•

Hvis en forælder til et barn er smittet, betyder det ikke automatisk, at
medarbejdere og øvrige børn på stuen betragtes som nære kontakter til den
smittede forælder. Det betyder derfor heller ikke automatisk, at dagtilbuddet skal
lukkes helt eller delvis ned. Hvis forælderen – jf. pkt. 7 – har været i helt særlig
tæt kontakt med f.eks. daginstitutionsmedarbejderne kan det efter en konkret
vurdering betyde at disse er nære kontakter.

•

Må personale fra hjem, hvor en person er testet positiv for COVID-19 komme på
arbejde i daginstitution? -Nære kontakter må ikke mødes med andre uden for
husstanden eller møde op igen i dagtilbud, før de har én negativ test, eller har
været hjemme i 7 dage, hvis ikke de har fået foretaget en test.

•

Hvis man er testet for Covid-19, fordi man havde symptomer, eller har været nær
kontakt, skal man blive hjemme indtil testsvar viser, at man ikke har COVID19,
eller til 48 timer efter symptomfrihed.

•

Skal børn testes? Man kan vælge ikke at teste børn under 12 år uden
symptomer, da det kan opleves ubehageligt for dem. I stedet bør barnet blive
hjemme i isolation indtil 7 dage efter den sidste nære kontakt fandt sted. Hvis
barnet i denne periode ikke udvikler symptomer, kan barnet igen møde i
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dagtilbud/skole. Hvis barnet i perioden udvikler symptomer, skal barnet blive
hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.

6. Hvem er nære kontakter?
Midlertidige skærpelser for nære kontakter:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Opsporing-og-haandtering-af-naerekontakter
• Man er nær kontakt, hvis man har været inden for 2 meter i mere end 15
minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus.
• Når man identificeres som nær kontakt, skal selvisolation ske hurtigst muligt og
fastholdes indtil andet negative testsvar. Man skal fortsat have foretaget en
test på dag 4 og dag 6 efter, at man var sidst var i nær kontakt med en smittet
person.
• Hvis en nær kontakt til en smittet person med en virusvariant udvikler symptomer
i løbet af isolationsperioden, skal der iværksættes kontaktopsporing med det
samme. Dette gælder også, selvom den nære kontakt ikke har fået svar på sine
test endnu.
De skærpede retningslinjer for nære kontakter gælder alle personer, som er nære
kontakter til en smittet person med COVID-19, indtil andet udmeldes.
Se nærmere information omkring nære kontakter på nedenstående link, pjecen findes
på flere sprog:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteopsporing-af-naerekontakter
Du er nær kontakt, hvis du har været tæt på en smittet person, i en af følgende perioder:
• Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer
startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede.
• Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7
dage efter.
Hvis du ikke har været tæt på den smittede person i en af de to perioder, er du ikke en
nær kontakt, og du skal ikke gøre mere.
Hvis du har været tæt på en smittet person i en af de ovennævnte perioder, er du en
nær kontakt, hvis du samtidigt opfylder mindst et af følgende kriterier:
• Du bor sammen med en smittet person
• Du har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person, eller
ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. host eller nys)
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• Du har i mere end 15 minutter været tæt på en smittet person inden for 2 meter (f.eks.
ved samtale)
• Du har i mere end 15 minutter været sammen med en smittet person inden for 2
meters afstand i en af nedenstående situationer:
• Aktiviteter med kraftig udånding, f.eks. sang, høj tale eller råb
• Aktiviteter der indebærer fysisk anstrengelse, f.eks. fitness eller yoga
• Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation
Nære kontakter vil typisk være dem, den smittede person bor sammen med og dagligt
deler soveværelse, sofa, kram osv. med.
Det vil også være de nærmeste venner og/eller familiemedlemmer, hvor man har haft
tæt fysisk kontakt, f.eks. krammet, eller hvor man fx har siddet ved et middagsbord med
mindre end 2 meters afstand imellem sig.
Det kan også gælde for f.eks. kolleger til en smittet person, hvor man har været nødt til
at stå tæt i mere end 15 minutter og ikke har holdt den anbefalede afstand på 2 meter,
eller 2 meter i et lukket rum uden udluftning eller med dårlig ventilation. Det kan også
være de personer, man f.eks. har trænet eller sunget med, hvis man har været tættere
på hinanden end to meter.
Nære kontakter til smittede børn kan f.eks. være andre børn eller voksne i
daginstitution/dagpleje, skole og fritidsaktiviteter, der f.eks. har haft direkte fysisk kontakt
eller leget tæt i mere end 15 min.

7. Hvad betyder det at gå i selvisolation?

Som nær kontakt kan du ikke vide, om du er smittet, før du er blevet testet. Derfor skal
du opføre dig som om, at du er smittet ved at gøre følgende:
1. Gå i selvisolation
2. Vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring
3. Sørg for at blive testet
Det vigtigste i forhold til at forebygge smittespredning er, at smittede personer, og
personer som kan være smittede, som nære kontakter, går i selvisolation.
Det betyder:
• At du skal blive hjemme og lade være med at mødes med personer, som du ikke bor
sammen med. Hold dig inden for egen bolig eller matrikel, gå ikke ud blandt andre. Gå
ikke på arbejde og få andre til at hjælpe med indkøb, hundeluftning og andre gøremål.
Hvis du får varer leveret, så få dem stillet ved døren. Aflys alle besøg og tal i stedet med
andre over telefonen eller videoopkald.
• At du bør undgå tæt kontakt med personer, du bor sammen med. Det er særligt vigtigt,
hvis du bor sammen med en person i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
Undlad tæt fysisk kontakt, som kys og kram, og hold mindst 2 meters afstand til andre.
—
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Undgå at sove sammen og at tilbringe længere tid i samme rum. Det bedste er, hvis du
kan bruge et separat toilet/badeværelse. Hvis det ikke er muligt, bør du selv rengøre
overflader, som f.eks. håndtag og vandhaner, inden det bruges af andre i husstanden.
Anvend et CE-mærket mundbind, hvis du undtagelsesvist er nødt til at gå ud blandt
andre, f.eks. når du skal testes.
Hvad betyder det at være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring?
• Vask hænder tit og grundigt med vand og sæbe eller brug håndsprit.
• Håndhygiejne er særligt vigtigt efter toiletbesøg, efter at du har pudset næse og før
madlavning.
• Undlad så vidt muligt at røre dig selv i ansigtet. Når du skal hoste eller nyse, så gør det
i et engangslommetørklæde/køkkenrulle eller i ærmet. Læg brugte
engangslommetørklæder i en lukket affaldspose.
• Del ikke håndklæder med andre.
Rengør dagligt det/de rum, som du opholder dig i. Særligt rengøring af kontaktpunkter
og overflader, der berøres af mange i husstanden, som f.eks. håndtag, gelændre,
kontakter, tastaturer, mus, armlæn, bordkanter, legetøj, vandhaner, toiletter m.v. er
vigtigt.
• Husk at lufte ud flere gange om dagen i de/det rum, du opholder dig i.
Hvordan skal dem, du bor sammen med forholde sig, når du er nær kontakt?
Din familie og andre, som du bor sammen med, behøver ikke blive hjemme. De kan godt
gå på f.eks. arbejde, i skole, ud for at handle osv., men med skærpet opmærksomhed
på at holde god håndhygiejne, holde afstand og evt. udvikling af symptomer.
Du bør dog undgå tæt kontakt med dem, du bor sammen med, mens du venter på svar
på din test, og være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring, som beskrevet
ovenfor.
Det er først, hvis en af dine tests er positiv, at dem, du bor sammen med, bliver nære
kontakter og selv skal gå i selvisolation og testes.

—
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8. Generelle henvendelser.
Husk at de sundhedsmæssige spørgsmål rettes til sundhedsplejen
Sundhedsstyrelsens skærpede retningslinjer for nære kontakter:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Opsporing-og-haandtering-af-naerekontakter
Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer findes på: https://www.sst.dk//media/Udgivelser/2020/Corona/Tilfælde-af-covid-19-i-skole,-dagtilbud-mm/Informationom-COVID-19-til-dagtilbud_-skolermm.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337
Sundhedsstyrelsens retningslinjer og pjece Til dig, der har symptomer på COVID-19.
Pjecen findes her udgivet på flere sprog. Den informerer og giver svar på spørgsmål
omkring symptomer på COVID-19:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-har-symptomer-paa-covid-19
Sundhedsstyrelsens retningslinjer og pjece For dig, der er nær kontakt til en person, der
er smittet med ny corona virus. Pjecen findes her udgivet på flere sprog:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-nycoronavirus
Sundhedsstyrelsens informations pjece til forældre, der har et barn der er sendt hjem
fordi det er nær kontakt, eller i forbindelse med screening for COVID-19:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-covid-19eller-er-der-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole_

—
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9. Eksempel på notatark til bestyrelsen og forvaltningen.
Ved et konkret smittetilfælde, udfyldes et kort notat til forvaltningen, som sendes pr.
mail. Et eksempel ses her:
Emne: Covid-19 –Orientering til bestyrelse og forvaltningen - Hvis et barn eller en
medarbejder er smittet
Dato/måned/år:
Dagtilbud: Maria Mikkelsens Børnehus
Adresse: Hyrdestræde 3, 6000 Kolding
Antal medarbejder: xx medarbejdere
Antal børn i institutionen: xx vuggestuebørn og xx børnehavebørn i alt xx børn
Ledelse: Lene Hansen, 21375985, leder@mariamikkelsen.dk
Kontakt i forvaltningen: Den pædagogiske konsulent
Navn på smittede barn/voksen: xxxxxx (kun hvis samtykke er givet)
Stue/Stilling/rolle: eksempelvis pædagog/pædagogmedhjælper på gul stue
Dato for testning: d.xx.xx.år
Hvornår har barn/medarbejder sidst været i dagtilbuddet?
Kort beskrivelse: xx har deltaget til ”familiefødselsdag” d.xx.xx.år. Den xx.xx.år kontaktes
vedkommende, da et ”familiemedlem” er testet positiv. Vedkommende bliver testet
d.xx.xx år, da har vedkommende afventet de 4 døgn anvisningen siger og får resultatet
covid-19 positiv den xx.xx.år. Vedkommende har været hjemme siden xx.xx.år
Forældrebestyrelsen bliver kontaktet xx.xx.år morgen.

Hvem vurderer du som leder, er de nære kontakter: Børn og medarbejdere på gul stue i
dagtilbud xxxxxx
Herudover har vedkommende ikke været sammen med andre i institutionen.

—
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I samråd med Sundhedsplejen og den pædagogiske konsulent hjemsendes børn og
voksne fra gul stue fra d.xx.xx.2021, og der sendes der en mail til alle de pågældende
forældre og evt. øvrige forældre orienteres via mail
//navn på leder xxxxxxx xxxxxx d.xx.xx.2021

—
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10. Eksempel på et forældrebrev til berørte forældre.
I forbindelse med et smittetilfælde, skal forældre, der er berørte af smittetilfældet i
dagtilbuddet orienteres. Nedenfor er en skabelon, der kan anvendes:

Kære Forældre.
Vi har desværre en medarbejder/barn i indsæt navn på dagtilbud, som er smittet med
Corona.
Vi vurderer, i samråd med den kommunale Sundhedstjeneste, at nære kontakter til
berørte medarbejder/barn, er alle børn og medarbejdere, som har været på indsæt
navn på stue dato og år.
Der er ikke andre børn eller medarbejder i institutionen, som har været tæt på berørte
medarbejder/barn

Hvad skal du gøre, når du får at vide, at dit barn er nær kontakt?
Dit barn skal gå i selvisolation, evt. sammen med en af forældrene dvs.:
• Barnet skal blive hjemme. Barnet skal ikke i børnehave, til sport, have legeaftaler eller
med på indkøb. Det gælder også, selvom barnet ikke har symptomer og ikke føler sig
syg.
• Barnet må ikke være tæt sammen med de øvrige personer, man bor sammen med.
• Hvis barnet eller den forældre, der er isoleret med barnet, undtagelsesvis bliver nødt til
at forlade hjemmet, fx når I skal testes, skal man som voksen, bruge et CE-mærket
mundbind.
Hav fokus på hygiejne og rengøring
• Vask hænder med vand og sæbe flere gange i løbet af dagen, og del ikke håndklæder
med andre.
• Undgå at røre dig selv i ansigtet. Når du hoster eller nyser, så gør det i ærmet eller i en
papirserviet / et stykke køkkenrulle.
—
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• Gør dagligt rent i det/de rum, I opholder jer i, imens I er i isolation.
• Luft ud flere gange om dagen.

Hvordan forholder vi os til test?
Alle nære kontakter må først komme i institutionen, når det er afklaret om de er smittet.
Det betyder at børnene skal:
•

Isoleres derhjemme, også væk fra eventuelle søskende.

•

Test på 4. og 6. dagen for kontakt. I jeres tilfælde har den kommunale
sundhedstjeneste vurderet test, på følgende dage; indsæt dato.

•

Test skal være en såkaldt PCR-test, som er de test der bruges i det danske
Sundhedsvæsen. En antigentest/hurtigtest er ikke tilstrækkelig

•

(Punktet bruges kun, hvis der er vurderet screeningstest) I jeres tilfælde er det
vurderet, at der bør laves en test hurtigst muligt (screening). Derefter også en
test på dag 4 og dag 6 for kontakt. Altså 3 test i alt. I jeres tilfælde har den
kommunale sundhedstjeneste vurderet test på følgende dage: indsæt dato.

•

Test rekvireres ved at ringe til kontakte Coronaopsporing, der er en enhed under
Styrelsen for Patientsikkerhed, på tlf. 32 32 05 11 (tast 2) for at blive henvist til 2
tests. Er barnet under 2 år, rekvireres testen gennem egen læge.

•

Børn som ikke testes, skal isoleres i 7 dage.

Hvornår må børnene komme i institutionen igen?
•

Børn som er blevet testet må først komme i institutionen, når de har to negative
svar på Corona-test. Men er man vurderet til test hurtigst muligt (screening-3 test
i alt), må man først komme i institution, efter tre negative test.

•

Børn som ikke er testet, må komme i institutionen efter 7 dage, forudsat de ikke
har haft symptomer på Corona, det vil sige de må komme i institution igen
indsæt dato.
—
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•

Hvis dit barn i en test viser sig at være smittet, må barnet vende tilbage i
daginstitution, når barnet er rask, dvs. tidligst 48 timer efter, at barnet har været
symptomfrit.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece med information til forældre, der har et barn,
der er sendt hjem som nær kontakt, eller i forbindelse med screening for COVID-19:
Sundhedsstyrelsens retningslinjer og pjece Til dig, der er nær kontakt til en person, der
er smittet med ny corona virus. Pjecen findes her udgivet på flere sprog:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-nycoronavirus
Sundhedsstyrelsens engelske pjece; What to do if you are close contact to someone
who has tested positive for novel coronavirus:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Oversættelser/naer-kontaktengelsk.ashx?la=da&hash=690EFDDDEAD630886CD1199621EAA6503A5724E1
eller: Har dit barn symptomer, der kan være Covid-19, eller er der smitte i dit barns
dagtilbud eller skole?
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-covid-19eller-er-der-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole_

Ved spørgsmål, kontakt Leder Lene Hansen, tlf.nr. 21375985,
leder@mariamikkelsen.dk

Med venlig hilsen
Maria Mikkelsens Børnehus

—
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11. Eksempel på et generelt forældrebrev

Nedenfor ses et eksempel på et generelt forældrebrev, som sendes ud til de øvrige
forældre i dagtilbuddet, der ikke er direkte berørte af smittetilfældet.
Kære Forældre
Vi har desværre indsæt barn/medarbejder uden navns nævnelse, i indsæt
dagtilbud, som er smittet med Corona.
Vi vurderer, i samråd med den kommunale Sundhedstjeneste, at nære kontakter til
berørte smittede, er alle børn og medarbejdere, som har været på indsæt stue/stuer
indsæt dato/år
Der er ikke andre børn eller medarbejder i institutionen, som har været tæt på berørte
indsæt barn/medarbejder uden navns nævnelse. Indsæt Barn/medarbejder
uden navns nævnelse har sidst været i institutionen indsæt dato. Forældre til de
nævnte børn har fået besked indsæt dato/evt. tidspunkt, og fået at vide, hvad man
skal gøre.
Søskende til nære kontakter fra den/de nævnte stuer må komme i institutionen, mens
der ventes på svar på test, forudsat at der så vidt muligt undgås tæt kontakt med
berørte søskende.
Den kommunale Sundhedstjeneste har erfaring med dette fra andre daginstitutioner i
kommunen, og sammen med os vurderer de, at der ikke er smitterisiko for andre
børn. Så I kan være helt rolige, og skal ikke foretage jer noget.

Har du spørgsmål, så ring eller skriv til mig
Ved spørgsmål, kontakt Leder Lene Hansen, tlf.nr. 21375985,
leder@mariamikkelsen.dk

Med venlig hilsen
Maria Mikkelsens Børnehus

—
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12. Eksempel på et generelt forældrebrev oversat til engelsk.
Nedenfor ses et eksempel på et generelt forældrebrev, som sendes ud til de øvrige
forældre i dagtilbuddet, der ikke er direkte berørte af smittetilfældet. Brevet er det
samme som i punkt 11, men her oversat til engelsk.
Dear Parents
Unfortunately, a indsæt member of our staff/child at indsæt dagtilbud has been
tested positive for COVID-19.
We have been in contact with the National Danish Patient Safety Authority and it is our
assessment that children and staff who have been on indsæt stue/afdeling on indsæt
dato are to be considered as so called “close contacts” and should act in accordance
with the national health authorities guidelines as such.
No other children or staff members in indsæt dagtilbud have been in close contact with
the concerned indsæt child/staff member. The concerned indsæt child/ or staff
member has not been at indsæt dagtilbud since indsæt dato. Parents to children in
indsæt stue/afdeling were informed indsæt dag/tidspunkt and have been advised on
how to act.
Siblings to the concerned children in indsæt stue/afdeling may show up in indsæt
dagtilbud while we are awaiting test results from their siblings. This requires, however,
that they can avoid close contact with their siblings who are awaiting test results.
The National Danish Patient Safety Authority has experience with this approach from
other affected day care institutions in Denmark and it us our common assessment that
the remaining children in indsæt dagtilbud are not in any higher risk than otherwise. So
in other words, you should not worry or act any differently.
You are most welcome to write or contact me, if the above raises any questions.
Best regards,
Leder Lene Hansen, tlf.nr. 21375985, leder@mariamikkelsen.dk
Maria Mikkelsens Børnehus

—
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