
Når et barn eller en medarbejder i dit barns  
tilbud eller skole har coronavirus

Et barn eller en medarbejder i dit barns dagtilbud eller skole er smittet med coronavirus.

Dit barn er vurderet som nær kontakt og derfor i risiko for selv at få coronavirus og eller smitte 
andre. Dit barn skal følge de samme anbefalinger som voksne og bør derfor blive i sit hjem og blive 
testet som voksne.

En nær kontakt betyder, at en, dit barn fx bor sammen med eller har leget tæt med, er smittet med 
coronavirus.

At ’blive i sit hjem’ betyder: 

• At dit barn ikke kan få besøg

• At det ikke kan tage på besøg

• At det ikke tager med ud at handle 

• At man generelt skal undgå tæt kontakt med andre end familien

Barnet skal forsøge at holde afstand til fx søskende og evt. én af sine forældre. Det betyder, at den 
forælder, som er tæt på barnet, både kan kramme og trøste det.

Sådan bestiller du en test 
Som nær kontakt har dit barn mulighed for at blive testet. Du skal ringe til jeres læge, som henviser 
til test. Derefter skal I booke en tid på www.coronaprover.dk. Du kan også kontakte Region 
Midtjyllands booking-support på tlf. 78 42 42 42 klokken 8.00-15.00 for at bestille en tid til test.

Dit barn skal testes to gange. Hvis den første test er negativ, og der ikke er symptomer, må barnet 
gerne komme tilbage i skole eller dagtilbud, men skal fortsat testes en gang til. Den første test kan 
først gennemføres fire dage efter, dit barn har været i kontakt med en smittet med coronavirus.  
Den anden test foretages 2 dage efter første test.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan og hvornår, du skal booke tid til test, kan du kontakte 
Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11, som kan vejlede dig. 

Hjemmeisolation i stedet for test 
Du har også mulighed for ikke at lade dit barn teste og i stedet holde dit barn hjemme i syv dage. 
De syv dage begynder fra den dag, dit barn sidst havde kontakt med en person, der var smittet 
med Coronavirus. Derefter må dit barn komme i skole eller dagtilbud igen. 

Hvis dit barn undervejs får symptomer, skal I atter overveje, om I vil have en test. Ellers skal jeres 
barn blive hjemme, til det har været uden symptomer i 48 timer.

For at forebygge smittespredning skal I være opmærksomme på jeres hygiejne i forhold til at hoste 
og nyse ind i et ærme, håndhygiejne og rengøring af kontaktpunkter.

Silkeborg Kommune følger retningslinjerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Du kan læse mere på Politiets hjemmeside (https://politi.dk/corona) og i Sundhedsstyrelsens 
pjece om smittesporing af nære kontakter (https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-
Smitteopsporing-af-naere-kontakter
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Host eller nys i dit ærme  
– ikke dine hænder

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Vær opmærksom, når 
du er på steder med tæt 

kontakt til mange mennesker

Vær opmærksom på 
rengøring – både hjemme 

og på arbejdspladsen

Vask dine hænder tit 
eller brug håndsprit
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