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ORIENTERING OM FREDERICIA KOMMUNES
REGLER FOR REJSER TIL UDLANDET
I denne tid sker der løbende ændringer i forhold til de grænselukninger og rejsevejledninger, der
har præget verden under Corona tiden.
Udenrigsministeriet har den 18. juni 2020 ændret rejsevejledningerne bl.a. på baggrund af
regeringens beslutning om ny model for åbning af grænser for en række lande.
Rejsevejledningerne har betydning for, i hvilket omfang medarbejdere/elever/børn skal i karantæne
efter hjemkomst fra rejser. Se rejsevejledningerne her:

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/
I Fredericia Kommune arbejder vi på børn- og ungeområdet ud fra disse vejledninger.
Hvis man rejser til lande, der på Udenrigsministeriets hjemmeside er markeret orange eller
rød, fastholder vi som kommune 14 dages karantæne efter hjemkomst. Hvis forældre kommer
med testsvar i forhold til nedenstående frister, vil vi dog gå i dialog med forældrene om, om
børnene kan starte tidligere, hvis det er negative tests.
Der er ikke lovkrav om 14 dages karantæne, men man opfordrer fra myndighedernes side til, at
man overholder det. Kommunen følger myndighedernes anbefaling og fastholder kravet om, at vi
ikke modtager barnet, før de 14 dages karantæne er gået, og der ikke er symptomer på sygdom.
Hvis man skal testes og dermed afkorte karantænen, skal alle i husstanden, som har været ude at
rejse, testes tidligst på 4. dagen efter indrejse og igen 48 timer efter 1. test. Dvs. kommer man
hjem lørdag, skal man testes onsdag, og så igen om fredagen. Hvis 1. test foretages på 6. dagen
efter indrejse eller senere, skal der ikke foretages flere test. Så længe man venter på at få
foretaget test og svaret herpå, skal man blive i karantæne.
En evt. test i lufthavnen ved indrejse giver kun et øjebliksbillede, da man jo kan blive smittet på
vejen hjem i fly og lufthavn mv. Dvs. den kan være falsk negativ.
Er man i tvivl eller har spørgsmål, kan man altid kontakte dagtilbuds- eller skole/fritidslederen.
Med venlig hilsen
John Erik Nyborg
Konstitueret leder af dagtilbud
Fredericia Kommune
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