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Information til daginstitutioner, skoler mv., om forholdsregler ved 
ny coronavirus (COVID-19) 
 

Sundhedsstyrelsen oplever i øjeblikket en stor efterspørgsel fra daginstitutioner, skoler mv. på 

information om forholdsregler i relation til den nye coronavirus og den afledte sygdom CO-

VID-19.  

  

Denne information er udfærdiget for at imødekomme dette behov og tager udgangspunkt i 

den aktuelle viden på udfærdigelsestidspunktet. I kan desuden holde jer opdateret på Sund-

hedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk/corona.  

 

De generelle hygiejneråd  

COVID-19 giver infektioner i luftvejene. Symptomer kan spænde fra helt milde symptomer 

til alvorlig lungebetændelse. COVID-19 smitter fra person til person gennem dråber, fx via 

hoste eller nys. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at alle følger de generelle hygiejneråd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere anbefalinger til bedst mulig hygiejne i forhold til forebyggelse af smittespredning i 

dagtilbud kan findes i Sundhedsstyrelsens håndbog. 

 

Sundhedsstyrelsen opfordrer også til, at der i daginstitutioner, skoler mv. ikke anvendes 

mundbind eller andre værnemidler (fx kitler, handsker, forklæder o.l.) til at forebygge smitte, 

da der ikke er dokumenteret effekt af sådanne tiltag. Der opfordres i stedet til at følge ovenstå-

ende generelle råd til effektiv forebyggelse af smitte. Daginstitutioner, skoler mv. kan evt. op-

sætte en dispenser med håndsprit1 i fællesområder, hvor der er mange børn og unge såsom 

klasseværelser, stuer på daginstitutioner, opholdsrum, toiletter mv.   

 

 

                                                 
1 Hånddesinfektionsmidler opbevares utilgængeligt for børn, og bør være vurderet af Statens Serum Instituts 

Centrale Enhed for Infektionshygiejne, der sikrer den rette procent og unødig udsættelse for toksiske og allergi-

fremkaldende stoffer. Derudover skal opsætningen være i overensstemmelse med brandmæssige hensyn. 

Sundhedsstyrelsens generelle hygiejneråd 

 
- Vask hænder ofte og hyppigt med sæbe og vand, brug evt. håndsprit 

- Nys og host i ærme eller albuebøjning  

- Ved arbejde med direkte kontakt med sekreter opfordres til brug af engangshandsker 

 

http://www.sst.dk/corona
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Hygiejne-dagtilbud/Haandbog-om-hygiejne-2019.ashx?la=da&hash=1E2E53FCE556A09AF5EF798E41160E36FA8E6F6F%3Ep%3E
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Sygdom blandt børn og unge på institutioner mv.  

Som udgangspunkt skal man ikke mistænke, at et barn/en ung på daginstitution eller i skole 

mv. med feber, hoste eller vejrtrækningsproblemer har smitte med den nye coronavirus.  

 

COVID-19 skal alene mistænkes hos et sygt barn eller ung, hvis denne har feber og hoste el-

ler vejrtrækningsproblemer OG rejseaktivitet til områder med udbredt smittespredning, EL-

LER personer med de nævnte symptomer, som har haft tæt kontakt til en person med påvist 

eller mistænkt COVID-19. 

 

Hvis et sygt barn eller en ung er syg og bliver diagnosticeret med COVID-19, iværksættes 

smitte- og kontaktopsporing ved Styrelsen for Patientsikkerhed. I et sådan tilfælde vil institu-

tionen, skolen o.l. blive orienteret og rådgivet omkring den videre håndtering ved et eventuelt 

smittet barn o.l. Der er som udgangspunkt IKKE grundlag for, at institutioner og skolen selv 

iværksætter karantæne af børn og unge eller lukker institutionen uden inddragelse af Styrelsen 

for Patientsikkerhed.  

 

Vi anbefaler generelt, at medarbejdere i skolen og intuitioner rådgiver sig med deres ledelser 

og evt. kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed. 

 

Generel vejledning til daginstitutioner og skoler om håndtering af smitsomme sygdomme hos 

børn og unge kan findes i ’Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. - vej-

ledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.’  

 

Rejseaktivitet på skoler, institutioner mv.  

Planlagt rejseaktivitet med skoleklasser o.l. kan som udgangspunkt afvikles, men det anbefa-

les løbende, at holde sig opdateret i rejsevejledningerne på Udenrigsministeriets hjemmeside. 

Opleves der symptomer på COVID-19 (feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær) hos et barn/en 

ung i dagsinstitution eller i skole o.l. inden for 14 dage efter hjemkomst fra et område med 

udbredt smittespredning, skal egen læge, vagtlæge eller akuttelefon kontaktes telefonisk.  

 

Informationsmateriale 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet forskelligt informationsmateriale, som daginstitutioner, 

skoler m.fl. er velkomne til at benytte og hænge op. Det kan downloades på Sundhedsstyrel-

sens hjemmeside: www.sst.dk/corona. Materialerne findes både på dansk og engelsk.  

 

Der kan findes mere information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der også kan fin-

des svar på en række hyppigt stillede spørgsmål.  

 

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-community-transmission-2019-ncov
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