Juni 2020

Tjekliste ved flere tilfælde af Covid-19 i skoler og dagtilbud.
Ved flere tilfælde af COVID-19 i en daginstitution eller på en skole er der
tale om et udbrud, og det bør afklares, om der er sket større
smittespredning i institutionen eller skolen.
Du skal gøre følgende:
ü Kontakt Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen 7268 4044
tkn@rudersdal.dk eller Sundhedstjenesten 4611 4050 med
henblik på rådgivning om afgrænsning af personer, der kan være
en del af udbruddet og den konkrete håndtering af udbruddet.
ü I samarbejde med kommunallægen/Sundhedstjenesten
afgrænses, hvem der anses for at være en del af udbruddet.
ü Alle, der er omfattet, skal isoleres og testes svarende til det
program der er iværksat for nære kontakter.
ü Send brevet. Skabelonen ”Forældrebrev til nære kontakter” ligger
på
https://skole.rudersdal.dk/skole/infosider/praktisk-information-tilmedarbejdere
Hvis en klasse har overholdt 1-meters reglen er det ikke alle
elever, der er nære kontakter. Disse elever skal også sendes
hjem og tilmeldes til screening. Brug evt. brevskabelonen ”Til
forældre – elever, der skal screenes” på
https://skole.rudersdal.dk/skole/infosider/praktisk-information-tilmedarbejdere

Om afgrænsning af personer, der anses for at være en del af
et udbrud i dagtilbud eller skoler
Afgrænsningen bør omfatte den snævrest mulige kreds, der er
fællesnævner for tilfældene fx:
•
•
•

Ved flere tilfælde i en mindre legegruppe:
Alle børn i legegruppen
Ved flere tilfælde på en institutionsstue eller i en skoleklasse:
Alle børn på stuen/i klassen
Ved flere tilfælde i forskellige klasser der deler fx toiletfaciliteter
eller har fælles aktiviteter med tæt kontakt mellem børnene:
Alle børn/unge i disse klasser.

Der er som udgangspunkt ikke grund til at betragte det som et udbrud,
hvis børn på forskellige stuer eller i forskellige klasser, der ikke har
nogen regelmæssig tæt interaktion med hinanden, bliver smittet. Det vil i
så fald være mere sandsynligt, at der er tale om børn, der er smittet
andetsteds.
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