
 

 

 

 

 

Til forældre med børn i dagplejen i Rudersdal Kommune 
 

 

Nye retningslinjer på dagtilbudsområdet 

 

Lørdag offentliggjorde Sundhedsstyrelsen nye retningslinjer for 

håndtering af smitte på dagtilbuds- og skoleområdet. På 

dagtilbudsområdet er der dog ikke store ændringer ift. tidligere 

retningslinjer. Her kan I læse, hvad de nye retningslinjer betyder for 

dagplejen. 

 

Smitte og opsporing af nære kontakter 

• Ved smittetilfælde i dagplejen vil hele gruppen af børn betragtes 

som nære kontakter. Det samme gælder i børnehusene, hvor 

hele stuen/gruppen også betragtes som nære kontakter, hvis en 

medarbejder eller et barn er smittet. Der vil derudover blive 

foretaget en konkret vurdering, hvis den smittede eksempelvis 

har været på legepladsen med andre stuer/grupper.  

• Der skal ikke længere ske opsporing af nære kontakter i 3. led. 

• Hvis et barn eller medarbejder får en positiv kvik-test, foretages 

først opsporing efter en bekræftelse med PCR-test. 

Forebyggelse af smitte 

De generelle smitteforebyggende tiltag er ikke ændrede og derfor er de 

fortsat vigtige at følge for at begrænse smittespredning. Alle dagplejere 

og børnehuse vil fortsat have fokus på følgende: 

 

• Håndhygiejne og rengøring af kontaktpunkter 

• Løbende udluftning 

• Ved symptomer på COVID-19, skal børn og medarbejdere blive 

hjemme. 

 

Besøgsdage i børnehuse  

Den ugentlige dag for dagplejerne i børnehusene er, som I ved, 

genoptaget. Børnehusene må igen samle børn på tværs af stuer (eller 

en tilsvarende gruppeinddeling) og opfordringen til ikke at blande 

vuggestue og børnehave bortfalder. 

 

Aflevering og afhentning 

Fokus på rengøring af kontaktpunkter ved mange besøgende er fortsat 

aktuelt, men jeg håber, at I sammen med jeres dagplejer vil drøfte 

afleveringen og afhentningen med udgangspunkt i de erfaringer, I har 

gjort jer. 
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For mere information 

På kommunens hjemmeside har vi opdateret med de nyeste 

retningslinjer for vores område: 

 

Retningslinjer i dagtilbud – hjemmeside målrettet forældre med børn i 

dagtilbud 

 

Til orientering har Sundhedsstyrelsen meldt ud, at de nye retningslinjer 

gælder indtil færdiggørelsen af vaccinationsindsatsen omkring d. 1. 

september 2021. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kirsti Schou Tornøe 

Dagtilbudschef 

https://www.rudersdal.dk/corona-dagtilbud
https://www.rudersdal.dk/corona-dagtilbud

