
 

 

Tjekliste i tilfælde af Coronasmitte i skolen: 
 
Hvis et barn eller en medarbejder får konstateret Corona skal I være opmærksomme på 
følgende: 
 

• Den smittede skal blive hjemme! 
 

• I hvert enkelt tilfælde vurderes, hvilke børn og voksne der har været nære kontakter 
til personen med COVID-19 i dagene inden vedkommende blev syg. 

 
Sundhedsstyrelsen har lavet følgende kriterier for nære kontakter: 
 

1. En person, der bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus  
 

2. En person, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en, der har fået påvist ny 
coronavirus  

 
3. En person med ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en person, 

der har fået påvist ny coronavirus  
 

4. En person der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 
minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus 

 
5. Sundhedspersonale og andre, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19 

og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder. 
 
For skoler er det punkt 2, 3 og 4 der er relevante. Smitten kan ske fra 48 timer før der er 
symptomer til 48 timer efter symptomophør. 
 
Det pointeres, at hvis man har fulgt Sundhedsstyrelsens generelle råd om fysisk afstand, 
hosteetikette og hygiejne, vil det være meget få personer, som man har været nær kontakt 
med. 
 
Børn, der har rørt ved hinanden i leg eller sport regnes ikke for nære kontakter. 
 
Hvis der er tale om en medarbejder, skal vedkommende så vidt muligt medvirke til at 
identificere de børn og kollegaer han/hun har været i nær kontakt med på skolen. Det vil 
primært dreje som om medarbejderens klasser/gruppe(r), men kan også omfatte andre. 
 
• Hvis der er tale om et barn, er det de voksnes opgave i samarbejde med barnets forældre 

at kortlægge, hvem barnet har været i nær kontakt med. 
 

• Medarbejdere eller elever, der har været i nær kontakt med den smittede skal orienteres 
om, at de har været tæt på en smittet. Skolen bedes orientere dem om, at de skal holde 



 

 

sig hjemme ind til de har fået svar på en test. Retningslinjerne for de nære kontakter 
findes her: 
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-
coronavirus 
 

• Endelig skal I orientere den relevante forvaltning om, at der er konstateret smitte på 
daginstitutionen/skolen. 

 
 
 


