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Hvad Beskrivelse Lokal beskrivelse af indsats 

Symptomer på 

beskrivelse af COVID  

19 

For de, der udvikler symptomer, er det 

karakteristisk, at man til at begynde med har milde 

symptomer som ondt i halsen og, muskelsmerter og 

evt. tør hoste. I dette stadium har man 
ofte let eller ingen feber. 

✓ Hoste 

✓ Feber 

✓ Ondt i halsen 
✓ Muskelsmerter 

✓ Vejtrækningsbesvær 

✓ Hovedpine 

Medarbejdere kender til symptomer på COVID 19  

Hvis medarbejderen 

har symptomer 

(Skole og dagtilbud) 

Får medarbejderen symptomer på arbejde, går 

vedkommende straks hjem og forbliver hjemme 

indtil vedkommende har været symptomfri i 48 

timer. 
 

Beskrivelse af, hvordan medarbejderen melder sig 

syg. 

 

 



 

 

 

 
Side 2 

Får medarbejderen symptomer hjemme, forbliver 

medarbejderen hjemme indtil vedkommende har 

været symptomfri i 48 timer.  

Beskrivelse af, hvem medarbejderen kontakter, når 

vedkommende får symptomer på arbejde og hvem der 

overtager ansvaret for børnene. 

 

Når medarbejderne får symptomer, skal 

vedkommende påføre sig mundbind. Det afklares 

lokalt, hvor medarbejderen skal opholde sig indtil der 

er lavet aftale om at gå hjem og ansvaret for børnene 

er placeret. 

Hvis medarbejderen 

har symptomer 

(Dagpleje)  

Får medarbejderen symptomer på arbejde, skal 

medarbejderen straks påføre sig mundbind og så 
vidt muligt holde afstand til børnene. Der skal 

hurtigst muligt komme anden voksen til dagplejen, 

som overtager ansvaret for børnene, indtil de 

hentes af forældrene. 
 

Forældrene kontaktes med henblik på at hente 

deres barn. 

 

Der udføres grundig rengøring i dagplejen efter 

dagplejeren har været symptomfri i 48 timer og før 

børnene igen afleveres i dagplejen.  

Der omdeles et symptomkit bestående af mundbind og 

handsker til hvert dagtilbud og skole.  
 

Der skal foreligge en beskrivelse af, hvad dagplejeren 

gør med børnene indtil de afhentes med udgangspunkt 

i det enkelte hjem. 
 

Den pædagogiske leder i dagplejen kontaktes hurtigst 

muligt. 

 

Der skal foreligge en plan for, hvem der afløser 

dagplejeren. 

Hvis barnet har 

symptomer 

Får barnet symptomer i dagtilbuddet eller skolen 

isoleres barnet sammen med en voksen. 
 

Medarbejderne ifører sig mundbind og brille? 

 

I dagplejen kontaktes Pædagogisk leder i dagplejen 

for at tage sig af øvrig børnegruppe. 
 

Forældrene kontaktes med det samme med henblik 

på at afhente barnet. Når forældrene ankommer, 

skal de vente udenfor og barnet vil blive afleveret til 
dem af en medarbejder. 

Hvor går den voksne og barnet hen? 

 
Hvor ligger symptomkittet? 

 

Hvor hentes barnet? 

 

Det anbefales, at medarbejderne i alle klasser, 

grupper, enheder og gruppe gennemgår 

arbejdsgangen, hvis et barn får symptomer på COVID-

19 og viser dem de værnemidler, der skal bruge.  



 

 

 

 
Side 3 

 

Barnets garderobe tømmes, så der kan udføres 

grundig rengøring. 

 
Hvis muligt og hvis barnet kan samarbejde, iføres 

barnet mundbind. 

 

Har barnet behov for at være tæt på den voksne, 
kan man sætte sig sammen med barnet, så barnet 

sidder med ryggen op af den voksne. 

 

Forældre til barnet orienteres om, at barnet skal 
blive hjemme, til det har været fri for symptomer i 

48 timer. 

 

Medarbejderen vasker hænder efterfulgt af 

hånddesinfektion. 
 

Når barnet er hentet af sine forældre, rengøres 

berørte overflader med vand og sæbe og aftørres 

med sprit. 
 

Medarbejderen vasker hænder efterfulgt af 

hånddesinfektion. 

Orientering til stuen, 

gruppen, klassen 

eller dagplejen om 

barn eller 

medarbejder med 

symptomer på COVID 

19 

Hvis det vurderes relevant KAN der laves en 

orientering til forældre på den berørte stue, gruppe 

eller klasse om, at et barn eller medarbejder er 

sendt hjem på grund af symptomer på COVID 19 

med henblik på at skærpe opmærksomheden på 

eventuelle symptomer 

Hvor laves orienteringen (AULA, Informationstavle, 
Day Care, Tabulex) 

 

Der er udarbejdet et notat til formålet, som benyttes 

når der er syge børn og medarbejdere foreneligt med 

COVID 19. Notatet findes her 

https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-

familie/Nyheder-Boern-unge-og-familie/Til-

medarbejdere-i-dagplejen-daginstitutioner-og-skoler 

Information til nære 

kontakter 

Nære kontakter er personer, som man har været 

sammen med i perioden fra symptomstart og indtil 

 

https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Nyheder-Boern-unge-og-familie/Til-medarbejdere-i-dagplejen-daginstitutioner-og-skoler
https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Nyheder-Boern-unge-og-familie/Til-medarbejdere-i-dagplejen-daginstitutioner-og-skoler
https://silkeborg.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Nyheder-Boern-unge-og-familie/Til-medarbejdere-i-dagplejen-daginstitutioner-og-skoler


 

 

 

 
Side 4 

48 timer efter symptomophør. Det er af stor 

betydning for sundhedsvæsnet og samfundet, at 

man informerer nære kontakter. Dermed bidrager vi 

til at begrænse spredning af sygdommen. 

 

Se instruks for information til nære kontakter 

 



 

 

 

 
Side 5 

   
Søvej 1 • 8600 Silkeborg 



 

 

 

 
Side 6 

 

 Tlf.: 89 70 10 00 

www.silkeborg.dk 


