
 

 

 

 

 

  
 

Til alle forældre med børn i dagplejen i Rudersdal Kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smitten stiger: Hjælp med at forebygge smittespredningen 

 

Det er efterhånden længe siden, at jeg har sendt et brev til jer vedr. 

corona-retningslinjer i vores dagpleje. Smitten stiger i samfundet, hvilket 

vi også ser i Rudersdal, og derfor kommer her en genopfriskning af de 

retningslinjer, som gælder for dagplejen i Rudersdal Kommune. 

 

Der er på nuværende tidspunkt ingen retningslinjer, der vedrører 

opdeling af grupper i vores dagtilbud, og derfor vil dagplejens 

besøgsdage og vikarordning også fortsætte. Alle vores dagtilbud har i 

den forbindelse fortsat en skærpet opmærksomhed på god 

håndhygiejne samt løbende udluftning. I vores børnehuse er der 

derudover ekstra rengøring én gang dagligt. 

 

Har dit barn symptomer på sygdom, skal barnet blive hjemme 

I denne tid må I gerne være ekstra opmærksomme på symptomer på 

sygdom hos jeres børn. Vores dagpleje og børnehuse modtager fortsat 

ikke børn, som er syge, eller som har symptomer på sygdom. Tegn på 

smitsom sygdom kan være: Tiltagende hoste, feber, kulderystelser, 

diarré eller opkast, ondt i halsen, udslæt eller almene symptomer som 

træthed, ømhed i kroppen eller kvalme. 

 

Børn med løbenæse må gerne komme i institution, men har de 

løbenæse i sammenhæng med andre symptomer, skal de sendes hjem. 

Det er i alle sammenhænge vigtigt, at I ser på barnets almene tilstand og 

at barnet kan følge den almindelige hverdag i daginstitutionen.  

 

Du kan læse mere om sygdom og symptomer på vores hjemmeside. 
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Når dit barn er nær kontakt til en smittet 

I skal være opmærksomme på, at der er forskel på retningslinjerne, når 

jeres barn er nær kontakt i henholdsvis dagtilbuddet og i hjemmet: 

 

• Børn, som er nære kontakter til en smittet i dagtilbud samt i 

forbindelse med fritidsaktiviteter mv.:  

Børn under 3 år skal ikke isoleres og anbefales heller ikke tests. 

• Børn som er nære kontakter til en smittet person i hjemmet: 

• Barnet skal følge de generelle anbefalinger for nære kontakter. 
Det vil sige, at banret isoleres og anbefales PCR-test på 
henholdsvis 4. og 6. dagen efter sidste nære kontakt til den 
smittede person. Hvis barnet er tidligere smittet (indenfor 12 
måneder) skal barnet ikke isoleres, men anbefales test på 4 og 6 
dagen.  

 

Det er vigtigt, at bliver jeres barn nær kontakt, så skal i kontakte 

Coronaopsporingen, da de vil vejlede jer i den konkrete situation, I står i.  

 

I kan læse mere om retningslinjerne i denne pjece. 

 

Ved smitte 

Husk altid at kontakte jeres dagplejer, hvis jeres barn bliver konstateret 

smittet med corona, så de personer, barnet har været i nær kontakt 

med, kan blive informeret. 

 

Jeg håber, at I vil bakke op om ovenstående tiltag, så vi på den måde 

sikrer, at vi holder smitten nede i vores børnehuse. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Kirsti Schou Tornøe 

Dagtilbudschef  

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Er-dit-barn-naer-kontakt

