
Instruks for information vedr. håndtering af nære kontakter for medarbejdere og børn testet positiv for COVID 19 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Instruks for information vedr. håndtering af nære kontakter for 
medarbejdere og børn testet positiv for COVID 19 

Dato 13. april 2020 

Udarbejdet af Marie Louise Daugaard, Sundhed og Omsorg 

Rikke Charlotte Svenningsen, Dagtilbud 

Hans-Jørn Riis, Skoler 

Joel Engblad, Rengøring 

Hvad  Beskrivelse  Lokal beskrivelse af indsats  

Definition af nære 

kontakter 

Nære kontakter er personer som du har været 

sammen med i perioden fra dine symptomer 

startede og ind til 48 timer efter dine symptomer 

ophørte. 

 

Nære kontakter defineres som følgende: 

• Personer fra din husstand, altså personer du 

deler hus/lejlighed med til hverdag. 

• Personer du har haft direkte fysisk kontakt 

med (fx givet hånd) 

• Personer som kan have haft direkte kontakt 

med smittefarlige sekreter fra dig fx, er 

blevet hostet på eller har berørt brugt 

lommetørklæde m.v. 

 

 



 

 

 

 
Side 2 

• Personer som du har haft tæt kontakt 

“ansigt-til-ansigt” med inden for 2 meter i 

mere end 15 minutter 

• Personer som du har opholdt dig i et lukket 

miljø med fx et klasseværelse, mødelokale 

m.v. i mere end 15 minutter og med mindre 

end 2 meters afstand 

• Sundhedspersonale og andre som har 

deltaget i din pleje, og ikke har benyttet 

værnemidler. 

Nære kontakter i 

dagtilbud og skoler 

I dagtilbud og skoler er nære kontakter også: 

• Børn 

• Kolleger 

 

Det er derfor vigtigt, at når der ER påvist COVID-19 

gøres følgende: 

• Forældre til børn, som har haft tæt kontakt 

med den smittede, om det er en 

medarbejder eller et barn, orienteres 

• Medarbejdere, som har været i tæt kontakt 

med et smittet barn, orienteres 

Det skal aftales lokalt, hvordan orienteringen gives. 

Om det fx er direkte til skolelederen, som sørger for at 

orientere videre til relevante parter. 

 

Der bør altid orienteres direkte til nære kontakter og 

ikke generelt på de forskellige platforme. 

 

Orienteringen må ikke indeholde personfølsomme 

oplysninger, men er udelukkende at betragte som en 

orientering med henblik på at nære kontakter skærper 

opmærksomheden på anbefalingerne fra 

Sundhedsstyrelsen. 

 

Der er udarbejdet et orienteringsbrev, der findes på 

SIKO. 

Anbefalinger fra 

Sundhedsstyrelsen til 

nære kontakter 

Hvis du er rask – beskyt din selv for at beskytte 

andre. Følg rådene om håndvask og håndsprit. Vis 

hensyn og begræns fysisk kontakt og sociale 

aktiviteter. 

 
Hvis du har hoste, let feber eller forkølelse – blev 

hjemme, indtil du er rask. Hold afstand til dine 

 



 

 

 

 
Side 3 

nærmeste, og undgå kontakt med andre uden for 

hjemmet 

 

Hvis du har problemer med vejrtrækning, 

forværring af symptomer eller er syg over flere 

dage – ring til lægen. Det er vigtigt, at du ringer 

første og ikke møder op i venteværelset, da du kan 

smitte andre. 
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