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Forholdsregler for personale i forbindelse med genåbning af dagtilbud og skoler 

 

Silkeborg Kommune lægger stor vægt på at Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges i 

alle situationer under denne helt særlige krisesituation. 

 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 2 grundige vejledninger for genåbningen: 

 

• Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud 

 

• Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger 

  

Nedenstående er udvalgte områder fra vejledningerne, hvor vi har vurderet, at der kan være 

et særligt behov for præciseringer.   

  

Eventuelle spørgsmål til nedenstående kan rettes til de respektive fagafdelinger eller til 

kontaktpersoner i Organisation & Personale.   

 

 

1. Personer i øget risiko 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er Sundhedsmyndighedernes anbefaling, at 

medarbejdere med øget risiko generelt skal blive hjemme fra arbejdet. Som udgangspunktet 

behøver de heller ikke at blive omplaceret eller arbejde hjemmefra. Det gælder også, selvom 

de dagligt har kontakt med mange mennesker. Det skyldes en vurdering om, at smitterisikoen 

ikke er større i dagtilbud/skoler end den er i det omgivende samfund. 

 

Medarbejdere i øget risiko skal dog ikke udsættes for oplagt smitterisiko. Det betyder, at de 

ikke skal have kontakt med børn/borgere, som er mistænkt for eller som har COVID-19. I 

sådanne tilfælde skal medarbejderne flyttes til andre opgaver, hvor der ikke er oplagt 

smitterisiko. 

 

Gruppen revideres løbende på baggrund af den nyeste viden og forskning på området, og den 

4. maj 2020 har Sundhedsstyrelsen udsendt nye anbefalinger til og definitioner af gruppen, 

som du kan se her: https://www.sst.dk/oeget-risiko 

 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i øget risiko eller har brug for særlig rådgivning, anbefaler 

vi, at du taler med den læge, som behandler dig. 

 

Du skal i givet fald generelt være særlig opmærksom på at sikre god håndhygiejne, undlade at 

give hånd, sikre afstand og have fokus på rengøring.  

 

Børn med øget risiko kan ligeledes gå i dagtilbud/skole, men der skal være særlig 

opmærksomhed på, at de skærpede forholdsregler efterleves. 

  

Sundhedsstyrelsen anbefaler ledelsen på det enkelte dagtilbud/den enkelte skole i dialog med 

forældre eller den enkelte medarbejder at lave en konkret og individuel vurdering for børn og 

medarbejdere, der har øget risiko. 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Dagtilbud/Vejledning-til-dagtilbud.ashx?la=da&hash=2E646A262FAF85393FE4D652ADBB26C5BDD11D8D
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Skoler/Vejledning-til-skoler-og-fritidsordninger.ashx?la=da&hash=1AE73D75F65CB5D36E593E14A3AB39A5960ED53A
https://www.sst.dk/oeget-risiko
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I vurderingen kan der lægges vægt på, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at det 

pågældende barn kommer i dagtilbud/skole eller den pågældende medarbejder fortsat 

varetager sin vanlige funktion. I vurderingen for medarbejdere skal bl.a. inddrages hvilke 

muligheder, der er for omplacering til arbejdsforhold uden fysisk kontakt med andre, samt 

medarbejderens egen trygheds- og risikovurdering ved den vanlige arbejdsopgave/-funktion. 

Eventuelt begrænsede muligheder for at omplacere medarbejderen skal løses lokalt, og det 

kan i særlige tilfælde blive nødvendigt at sende medarbejderen hjem og bede vedkommende 

om at arbejde hjemmefra i størst muligt omfang. 

 

Bor man i husstand med en person, der er har øget risiko, kan man som udgangspunkt godt 

komme på arbejde eller i dagtilbud/skole. 

 

På skoleområdet anbefales det, at ledelsen på den pågældende skole iværksætter fortsat 

onlineundervisning af elever, der ikke kan komme i skole. Hjemsendt personale kan arbejde 

hjemmefra. 

 

 

2. Hvad gør jeg, hvis jeg mener, at jeg – eller samboende familie – er i øget risiko?  

 

Hvis du er blandt de medarbejdere, som skal møde ind på arbejdspladsen, og dermed i større 

omfang risikerer at blive udsat for smitte, er det særligt vigtigt at du overholder alle de 

sundhedsfaglige råd om god håndhygiejne m.m., og at du holder så god afstand som muligt til 

andre mennesker. 

 

Du skal kontakte din leder, som sammen med dig vurderer, om det er nødvendigt og muligt at 

omplacere dig til et andet arbejdsområde med minimal kontakt til andre mennesker, eller om 

du evt. kan arbejde hjemmefra. 

 

Det er op til en lægefaglig vurdering, om du kan være fysisk til stede på arbejdspladsen. Du er 

derfor i givet fald forpligtet til at fremskaffe en erklæring fra egen læge. Eventuel udgift til 

lægeerklæringen afholdes af arbejdspladsen.  

 

I den situation, hvor en du efter en lægefaglig vurdering ikke må komme fysisk på din 

arbejdsplads, kan arbejdsgiver anmode om en mulighedserklæring, og gå i dialog med din 

læge om, hvilke opgaver du så kan varetage og hvorhenne. Hvis du ikke må komme på nogen 

arbejdspladser i kommunen, uanset hvilke opgaver der kan tilbydes, kan arbejdsgiver 

undersøge, om du meningsfuldt kan løse opgaver hjemmefra.   

 

Hvis dette heller ikke er muligt, skal du hjemsendes med fuld løn, og der med virkning fra 20. 

maj 2020 indført en midlertidig ret til dagpengerefusion fra 1. fraværsdag. Retten til 

dagpengerefusion udløber 31. august 2020. 

 

Du kan se oversigt over forløbet i Bilag 1 sidst i denne vejledning. 

 

Hvis du selv vælger, ikke at møde ind på arbejdspladsen, selv om det efter lægens, 

sundhedsmyndighedernes og lederens vurdering, vil være sundhedsmæssigt forsvarligt, så vil 
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du ikke få løn under fraværet. Det skal derfor aftales med lederen, at du i en kortere periode 

bevilges tjenestefri uden løn. Som alternativ hertil kan der aftales afvikling af tilgodehavende 

ferie eller afspadsering. 

 

 

3. Karantæne for medarbejdere og børn  

  

Hvis man har været i tæt kontakt med person testet positiv for COVID-19 skal man fortsat 

komme på arbejde – uanset om det er en borger eller et familiemedlem.   

 

Medarbejderen skal overholde de grundlæggende infektionshygiejniske retningslinjer og udvise 

skærpet opmærksomhed på symptomer, og sygemelde sig ved symptomer.  

 

Hvornår skal man blive hjemme fra arbejde? 

• Man skal blive hjemme, hvis man får symptomer, se nedenstående oversigt  

• Man kan komme på arbejde, når man har været symptomfri i 48 timer, uanset årsag til 

fravær 

 

 
 

Virussymptomer er tegn på coronavirus. 

 

Hvis man hoster, ondt i halsen, feber, muskelsmerter og hovedpine og er svært forkølet (med 

store mængder snot) bør man mistænke COVID-19 og isolere sig. 

 

Sundhedsstyrelsen har meldt ud at løbenæse med lidt klart sekret eller tæthed i næsen ikke er 

et symptom på COVID-19. 

 

 

4. Testmuligheder  

 

En medarbejder på skoler og i dagtilbud, som oplever milde symptomer, skal ikke møde på 

arbejde. 

 

En medarbejder, der oplever milde symptomer, kan - ifølge de nuværende retningslinjer fra 

Sundhedsstyrelsen - blive testet, hvis: 
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- medarbejderen bor sammen med personer, der er i særlig risiko over for 

smitte med COVID-19, 

- medarbejderen ikke har mulighed for at følge myndighedernes råd om at 

holde afstand og undgå fysisk kontakt med andre, eller  

- medarbejderen har haft tæt kontakt med en person, der er smittet. 

  

Det er medarbejderens egen læge, der vurderer, om medarbejderen skal testes.  

  

Såfremt der er tale om en medarbejder, som udfører nødvendigt arbejde og som ikke 

umiddelbart kan erstattes af en anden, kan lederen opfordre medarbejderen til at tage kontakt 

til egen læge for at afsøge mulighederne for at blive testet for COVID-19. 

 

Der er nu også indført en mulighed for, at alle over 18 år selv kan bestille tid til en test for 

COVID-19. Det skal gøres via Nem-ID på hjemmesiden www.coronaprover.dk  

Testen foretages i de hvide telte, som Testcenter Danmark har sat op i 16 byer over hele 

landet. 

 

  

http://www.coronaprover.dk/
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BILAG 1 

 

 


