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Instruks – Forebyggelse og smitte med COVID på dagtilbud og skoler  
4. februar 2022 

 
Instruksen omfatter Dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger.  

 

Anbefalinger om 

smitteforebyggende tiltag 

Dagtilbud, skoler mv. opfordres fortsat til at følge Sundhedsstyrelsens 
generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning 
af COVID-19 – herunder holde afstand mellem medarbejdere, fokus på 
håndhygiejne, hyppig udluftning, undgå at stimle sammen indenfor mv.  
Læs mere i Sundhedsstyrelsens vejledning COVID-19: Forebyggelse af 
smittespredning. 
 
Der opfordres fortsat til screeningstest to gange ugentligt, og der er 
mulighed for gratis selvtest for alle elever, medarbejdere mv.  
 
Der kan lokalt gives mulighed for at medarbejderne anvender visir, hvis de 
ønsker dette. 
 
Ved større lokale udbrud på dagtilbud eller skoler kan der søges rådgivning 
hos den kommunale sundhedstjeneste/ den kommunale 
hygiejneorganisation 
 

Test af ansatte på dagtilbud  Opfordring til screeningstest  

 Ansatte i dagtilbud opfordres til at lade sig teste to gange 
ugentligt. Opfordringen gælder personale i både offentlige og 
private dagtilbud.  

 Opfordringen gælder også for ansatte, der er vaccineret eller 
tidligere smittet (Dog ikke hvis man er smittet indenfor de seneste 
12 uger).  
 

Testkapacitet  

 Ansatte i dagtilbud testes primært via antigenselvtest 
(hjemmetest), som supplement kan anvendes det landsdækkende 
net af teststeder.  
 
 

Test af elever og ansatte på 

skoler 

Opfordring til screeningstest 

 Alle elever fra og med børnehaveklasse samt ansatte i grundskolen 
opfordres til to ugentlige test, dvs. også elever og ansatte, der er 
vaccinerede eller tidligere smittede (Dog ikke hvis man er smittet 
indenfor de seneste 12 uger).  

 
Testkapacitet  

 Test af elever foretages enten via podeteam eller i form af selvtest 
til brug i hjemmet 

 Ansatte på skoler kan enten testes i det landsdækkende net af 
teststeder eller via antigenselvtest (hjemmetest).  
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Hvis et barn får symptomer på 

COVID-19 

Anbefalinger hvis et barn har betydende symptomer  

 Barnet med symptomer holdes adskilt fra de øvrige 
børn/elever/studerende og medarbejdere, indtil de kan hentes eller 
hjemsendes. 

 Barnet anbefales selvisolation fra symptomdebut og PCR-test 

snarest. 

 Ved positivt testsvar fortsættes selvisolation til symptomophør, dog 

ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.  

 
Anbefalinger hvis barnet har lette symptomer 

 Et barn som har lette symptomer og bliver testet anbefales ikke 

selvisolation (med mindre barnet er nær eller øvrig kontakt og får 

symptomer), mens man venter på svar på test.  

 Ved positiv test (uanset testtype) anbefales straks selvisolation.  

 Ved positiv kviktest eller selvtest anbefales PCR-test hurtigst muligt.  

 Ved positivt testsvar anbefales selvisolation i 4 døgn fra 

testtidspunktet  

 Hvis der opstår betydelige symptomer fortsættes selvisolation til 

symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunktet. 

 
Betydende symptomer på covid-19  

 Feber, vedvarende hoste, nysen og vejtrækningsbesvær, hvor der 

samtidig er almen sygdomsfølelse hos den smittede, uden at der dog 

behøver at være funktionsindskrænkende sygdom, behov for 

behandling eller at den pågældende er uarbejdsdygtig. Man behøver 

ikke have alle symptomerne.  

Lette symptomer på covid-19 

 Løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v., der typisk vil være 
forbigående og uden almen sygdomsfølelse 
 

 

Hvis et barn konstateres 

smittet med covid-19 

1. Lederen orienterer om smittetilfældet – uden at der oplyses om den 
pågældendes identitet – ved opslag, mail, forældreintranet eller 
lignende.  

2. Med samtykke fra barnets forældre kan lederen oplyse den 
pågældendes identitet specifikt til dem, der er øvrige kontakter til 
den pågældende 

3. Leder iværksætter smitteopsporing  
4. Det anbefales, at genstande, som den smittede har rørt ved indenfor 

48 timer bør rengøres, og områder den smittede lige har besøgt bør 
udluftes.  

5. Leder orienterer krisestab om smittetilfælde ved at sende mail til:  
6. Leder sender mail til D-krisestab med information om: 

- Antal smittede og hvorvidt der er tale om medarbejdere eller 
børn/elever.  

 
Læs mere om Randers Kommunes kommunikationsplan i instruksen:  
Kommunikationsplan Covid-19 Randers Kommune 
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Smitteopsporing Identifikation af kontakter 

 Leder og medarbejdere samarbejder om at kortlægge øvrige 
kontakter dvs. hvilke børn/elever der har været i kontakt med den 
smittede indenfor 48 timer før symptomdebut. 

 
Definition af hustandskontakter  

 De personer, der bor sammen med en, der har fået påvist COVID-19 

 Kæreste til en person, der har fået påvist COVID-19 (som ikke bor 
sammen). 

 Værelseskammerater på en efterskole, højskole, lejrskole o. lign. til 
en person, der har fået påvist COVID-19. 

 Overnattende gæster/legekammerater. 
 

Følgende retningslinjer gælder for husstandskontakter  
Husstandskontakter uanset vaccinations- eller tidligere smittestatus 

 Anbefales at blive testet med en hurtigtest eller PCR-test 3 døgn 
efter, den smittede person blev testet positiv for covid-19  

 Der anbefales ikke selvisolation, med mindre man får symptomer. 

 Hvis man som husstandskontakt eller tilsvarende har været smittet 
inden for de sidste 12 uger anbefales ikke test med mindre, man får 
symptomer på covid-19. 

 Bør have ekstra fokus på at efterleve Sundhedsstyrelsens 6 generelle 
råd til at forebygge smitte 

 
Hvis hustandskontakter får symptomer eller positiv PCR-test  

 Hvis man som husstandskontakt eller tilsvarende får lette eller 
betydelige symptomer på covid-19 anbefales man straks at gå i 
selvisolation og blive testet hurtigst muligt med en PCR-test. 

 Ved positivt svar på test fastholdes selvisolationen ved betydelige 
symptomer indtil symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra 
testtidspunktet.  

 Ved lette symptomer fastholdes selvisolationen indtil 4 døgn fra 
testtidspunktet  

 Hvis man ikke har symptomer anbefales selvisolation i 4 døgn fra 
testtidspunktet  

 
Definition af øvrige kontakter 
Øvrige kontakter er personer, som har været tæt på en person med påvist 
COVID-19, og som ikke er husstandskontakter. For eksempel: 

 Personer, den smittede har siddet ved siden af eller lige overfor til et 
møde, på uddannelsesinstitutioner eller på en arbejdsplads.  

 Personer, der har været til middag med den smittede eller lign.  

 Personer, den smittede har dyrket kontaktsport med eller siddet i en 
bil med.  

 Klassekammeraterne i stamklassen til en smittet elev  

 Øvrige kontakter vil ofte være personer fra ens omgangskreds eller 
personer, som man dagligt/regelmæssigt omgås fx kollegaer, den 
smittede har siddet/stået ved siden af eller spist frokost med, ikke-
overnattende gæster i husstanden, personer, man har været til 
møde/undervisning med mv. 
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Følgende retningslinjer gælder øvrige kontakter 
Øvrige kontakter uanset vaccinations- og tidligere smittestatus 

 Bør have ekstra fokus på at efterleve Sundhedsstyrelsens 6 generelle 
råd til at forebygge smitte 

 Der kan foretages en hurtigtest eller selvtest 3 døgn efter den 
smittede persons testtidspunkt  

 Er man blevet øvrig kontakt via Smitte│stop appen, kan der også 
foretages en hurtigtest eller selvtest hurtigst muligt. 

 
Hvis øvrige kontakter får symptomer eller positiv PCR-test  

 Hvis man som øvrig kontakt får lette eller betydelige symptomer på 
covid-19, anbefales man straks at gå i selvisolation og blive testet 
hurtigst muligt med en PCR-test. 

 Ved positivt svar på test fastholdes selvisolationen ved betydelige 
symptomer indtil symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra 
testtidspunktet.  

 Ved lette symptomer fastholdes selvisolationen indtil 4 døgn fra 
testtidspunktet  

 Hvis man ikke har symptomer anbefales selvisolation i 4 døgn fra 
testtidspunktet  
 

Smittefrihed og ophævelse af 

isolation 

Selvisolation betyder, at man skal blive hjemme, så man ikke risikerer at 
smitte andre. At være i selvisolation betyder også, at man så vidt muligt 
undgår tæt kontakt med dem, man bor sammen med ved at opholde sig og 
sove i et separat værelse, har adgang til separat toilet og badefaciliteter 
eller, at man selv gør grundigt rent efter sig. 
 
Hvor længe skal man være i selvisolation  

 Ved positivt testsvar anbefales selvisolation i 4 døgn fra 
testtidspunktet  

 Hvis der opstår betydelige symptomer fortsættes selvisolation til 
symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunktet. 

 

Spørgsmål? Find svar på de hyppigste spørgsmål her 
www.coronasmitte.dk 
https://www.sst.dk/da/corona 
 
Nationale hotlines 

 Coronaopsporing, Styrelsen for Patientsikkerhed, 32320511 

 Børne- og Undervisningsministeriets Corona-hotline til 
sektorrelevante spørgsmål til håndtering af COVID-19 på tlf. 3392 
5000, Mandag til fredag kl. 9-12 
 

Vejledninger og links  COVID-19. Forebyggelse af smittespredning, august 2021 
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-
af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-
publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003
B5B58B1BC79 

 Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og 
dagtilbud mv., 6. september 2021 
https://www.sst.dk/-

http://www.coronasmitte.dk/
https://www.sst.dk/da/corona
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79
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/media/Udgivelser/2021/Corona/Retningslinjer/Vejledning_haandte
ring-af-smitte-blandt-boern-i-dagtilbud-og-
grundskoler_060921.ashx?la=da&hash=64BF4F2115A6640C3FE35C4
72C2244F5840CFFF9 

 Anbefalinger til kontakter til personer med covid-19, 24. januar 2022 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/Corona/Anbefalinger-

til-kontakter-til-personer-med-covid-

19.ashx?la=da&hash=FACCD14CE0CFA60E9844E0B3AB3562158B05A

2A0 

 Smitsomme sygdomme hos børn og unge 
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Smitsomme-
sygdomme-hos-b%C3%B8rn-og-unge/Smitsomme-sygdomme-hos-
boern-og-unge.ashx 

 

Randers Kommune  
Revideret 31. januar 2022 

Udarbejdet af Centersygeplejerske Maja Andersen og sygeplejefaglig 
konsulent Pia Ravnsbæk Bjærge.  
Revideres løbende ved opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, dog 
senest november 2022.  
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