Hvornår må dit barn komme i daginstitution/skole?
– forkølelse mv.

Smitsomme sygdomme
Det overordnede formål med denne vejledning er, at begrænse udbredelsen af smitsomme sygdomme i
daginstitutioner og skoler.
Sygdom hos børn er belastende for både børn og forældre, og alle bør tage ansvar for ikke at smitte andre
børn eller voksne.

Barnet må komme i institution/skole
-

Når barnet er rask, og kan deltage i aktiviteter, uden at kræve særlig pasning.
Ved lettere forkølelse uden andre symptomer. Lettere forkølelse skal tolkes, som løbenæse kun
med klart sekret og enkelte nys, derudover skal barnet virker friskt og lege som normalt.

-

Har allergi (giver ”nys og klar løbenæse” og smitter ikke).

Er barnet rask eller syg – er du i tvivl?
Har du spørgsmål til dit barns sygdom, så ring til egen læge. Hvis der hersker tvivl, om det er lettere
forkølelse, allergi eller Covid19 anbefales det altid at kontakte egen læge.
Der kræves ikke lægeerklæring eller test, men personalet relaterer sig til lægens vurdering.
Har du spørgsmål til kontaktopsporing eller test kan du ringe til Coronaopsporing på tlf. 3232 0511.
Ved øvrige spørgsmål kan du ringe til myndighedernes fælles hotline på tlf. 7020 0233.

Vi ønsker at forældre:
-

Tager medansvar for, at barnet ikke smitter andre. Hvis andre i husstanden har samme
symptomer, er sandsynligheden for smitte stor, og barnet bør være hjemme.
Holder syge børn hjemme
Evt. kontakter egen læge ved tvivl, for en undersøgelse / vurdering af om barnet har Covid-19
Informerer institutionen om, hvad barnet fejler
Respekterer personalets vurdering af, om barnet er sygt/smittefarligt
Overholder generelle hygiejniske forholdsregler
Er opmærksom på opslag om evt. skærpede regler i særlige situationer.

Referencer
Smitsomme sygdomme hos børn og unge, vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.,
Sundhedsstyrelsen, 2013
Information til forældre ved tilfælde af Ny Corona virus, Sundhedsstyrelsen d. 31.8.2020

Venlig hilsen personalet i institutionen eller skolen og sundhedsplejen

