
Case: 
Dagtilbud – smitte hos et barn 

Vuggestuen bliver kontaktet af forældrene til Lise fredag morgen, da Lise, som 
udviklede symptomer på coronavirus onsdag aften, er blevet testet torsdag og nu 
har fået et positivt svar. Lise har sidst været i institutionen onsdag eftermiddag.

Identifikation af nære kontakter: Lise kan have smittet 48 timer før symptomerne startede, derfor er 
de børn, som hun har været sammen med tirsdag og onsdag, hendes nære kontakter. Det samme er 
personalet, der har været sammen med hende i disse dage. 

Man går ikke længere tilbage end 48 timer før hun fik symptomer eller blev testet i anden sammen-
hæng (det, der kom først af symptomer eller test).

Teststrategi: Nære kontakter skal testes på dag 4 + 6 efter sidste udsættelse for smitte, altså det tids-
punkt, hvor Lise sidst var i institutionen = dag 0. Dag 0 i dette tilfælde bliver onsdag, hvor Lise sidst 
var i vuggestuen og de nære kontakter skal derfor testes på dag 4 + 6 derfra, dvs. søndag + tirsdag. 
Alternativt kan test foretages på dag 5 + 7.

Hvad gør man rent praktisk med de nære kontakter? Nære kontakter holdes isoleret på stuen og for-
ældrene kontaktes telefonisk og bedes hente børnene hurtigst muligt. I takt med, at børnene hentes, 
forlader personalet, der også er identificeret som nære kontakter, institutionen. 

Andre nære kontakter? Hvis pigen tirsdag morgen var sammen med andre børn i ex. åbningen af 
institutionen, eller sen eftermiddag i forbindelse med fælles lukning i ydertimerne, kan disse også 
identificeres som nære kontakter – det samme gælder for voksne udenfor stuen, der ex. har taget 
imod pågældende barn, haft det på armen, siddet med det på skødet, trøstet det osv. Det er ikke 
nødvendigvis alle børn fra fælles åbning/lukning, der er nære kontakter, ex. hvis pågældende blot 
har siddet ved siden af et andet barn fra en anden stue og spist sin morgenmad, men ikke leget med 
andre, så er det blot det enkelte barn, der er nær kontakt. Eller hvis det udelukkende har leget med et 
andet barn fra en anden stue, så er dette barn nær kontakt. Disse familier skal have samme informa-
tion, som nedenstående information til stuen, dog rettet til med, at barnet er nær kontakt, fordi det 
ex. har siddet og spist morgenmad sammen med pågældende i morgenåbningen eller leget sammen i 
fælles lukning osv. 

Hvornår kan børn og personaler vende tilbage? Det smittede barn kan vende tilbage til institutio-
nen 48 timer efter sidste symptom. De øvrige børn og personaler kan vende tilbage efter 2. negative 
testeller efter 7 fulde dage hjemme, hvis forældrene ikke ønsker at lade barnet teste, dvs. tidligst på 8. 
dagen.

Information til forældrene: I første omgang gives kort mundtlig information om smitte og at barnet 
er identificeret som nær kontakt, der skal gå i selvisolation og bestille test. Derefter kan suppleres 
med følgende skriftlige information til forældrene til de berørte børn: 
Ex. Vi har i dag fået besked om, at et barn (forældrene skal samtykke til, at I må skrive, hvem barnet 
er) på stjernestuen er testet positiv for Covid-19. Da barnet har været på stuen i de 48 timer forud for 
symptomer/test (ret til, hvad der gælder i denne situation), kan det have smittet de andre børn og 
voksne på stuen, de identificeres derfor som nære kontakter. Disse børn og voksne skal derfor gå i 



selvisolation mhp. at bryde evt. smittekæde og lade sig teste 2 gange. Som nær kontakt skal man 
først testes på dag 4 + 6 fra sidste gang, man blev udsat for smitte. Smittede barn var sidst på stuen 
onsdag eftermiddag og derfor skal jeres børn testes hhv. søndag og tirsdag. I skal bestille test via. 
coronaprover.dk, men skal forinden kontakte følgende hotline, hvor I får et ID-nummer, som skal bru-
ges til bestilling på coronaprover.dk, så I kan få test på de korrekte tidspunkter. Er jeres barn under 2 
år, skal bestillingen gå gennem egen læge. Det er naturligvis frivilligt, om man vil lade sit barn teste, 
men i et smitteopsporingsperspektiv og med det formål at bremse yderligere smitte, vil vi opfordre 
til, at dit barn bliver testet. Børnene og personalet på stuen kan vende tilbage efter 2. negative test. 
Ønsker man ikke at lade sit barn teste, skal det blive hjemme 7 døgn efter sidste udsættelse for smitte 
og kan tidligst vende tilbage på 8. dagen (i denne case = torsdag ugen efter), medmindre barnet ud-
vikler symptomer undervejs og da skal blive hjemme indtil 48 timer efter sidste symptom. I skal ikke 
bestille test til jer selv eller søskende, da i ikke er nær kontakt til det smittede barn, først hvis jeres 
eget barn bliver testet positiv, skal I gå i selvisolation og lade jer teste.

Nære kontakter skal gøre følgende:
1. Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 (Egen læge, hvis barn <2 år)
2. Herefter går du ind på coronaprover.dk og bestiller tid til de to test.

Medsend følgende link om selvisolation og at være nær kontakt:
https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/selvisolation-og-isolati-
onsophold

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Naer-kontakt-pjece-kort.
ashx?la=da&hash=BBEA5D01687175487DCBC74F6FD1105B9C10C517 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-COVID-19-eller-er-
der-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole_

Til forældrene på de andre ikke berørte stuer, kan man – for ikke at skabe unødig bekymring og uro – 
give følgende besked, som kan rettes til efter den gældende situation: 
”Kære forældre i Børnehuset Solstrålen. Vi har i dag fået besked om, at et barn fra stjernestuen er 
testet positivfor Covid-19. I den situation identificeres de nære kontakter til barnet, der efterfølgende 
skal testes og det er i en vuggestue eller børnehave altid de børn og personaler, barnet har været på 
stuen sammen med. Derudover kan det være andre børn, som barnet har været sammen med i yder-
timerne/på tværs, ex. ved fælles åbning eller lukning. Dit barn har ikke været udsat for smitte og skal 
derfor ikke testes. Du skal som forælder blot, og som altid, være opmærksom på, om dit barn udvikler 
symptomer og i så fald lade teste hurtigst muligt”.

Administrative tiltag af pædagogisk leder/dagtilbudsleder: 
• Kontakte corona-hotline for børn og skole ved tvivl/spørgsmål, Sundhedsfaglig rådgiver Tanja Koch, 

9116 8299 (hverdage kl. 8-12.30), tanja.koch@randers.dk
• Informere forældrene og øvrig personalegruppe
• Sende mail til D-krisestab med information om smittetilfældet, kort beskrivelse af situationen samt 

tiltag – sætte sundhedsfaglig rådgiver på Corona-hotline Tanja Koch, tanja.koch@randers.dk på CC.
• Sende mail til TRnord@stps.dk (Styrelsen for Patientsikkerhed), som er kopi af mail til krisestab + 

oplysninger på smittede (navn, adresse, telefonnummer).
• Opfølgning med forældrene og øvrigt personale, der er nære kontakter – bede dem melde testre-

sultatet ind, når det foreligger.


