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Børn omfattet af 
retningslinjerne 

Alle børn opskrevet i de nedenfor nævnte tilbud er omfattet af retningslinjerne. 
 

Tilbud omfattet af 
retningslinjerne 

Kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, puljeordninger, privatinstitutioner, kommu-
nal og privat dagpleje, obligatoriske tilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven (neden 
for anvendes udtrykket ”dagtilbud” for alle tilbud på 0-5 årsområdet. Kun hvis der er særlige forhold 
nævnes andre typer af tilbud). 

Om regulering af 
dagtilbud 

Dagtilbud skal følge de almindelige bestemmelser i dagtilbudsloven.  
 
Det er den ansvarlige myndighed, bestyrelse eller leder, der – ud fra de sundhedsfaglige vejledninger – 
tilrettelægger det konkrete tilbud.  

Anbefalinger om 
smitteforebyggende 
tiltag  

Det anbefales, at kommunen iværksætter følgende smitteforebyggende tiltag:  

• Opfordring om skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejled-
ninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19. 

• Opfordring om, at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for 
egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling. 

• Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt. 
Krav om brug af 
mundbind og visir 
for forældre og per-
sonale 

For forældre og besøgende på 12 år og derover er der krav om brug af mundbind eller visir indendørs 
i dagtilbud, fx i forbindelse med aflevering og afhentning. Krav om mundbind eller visir gælder ikke 
personer med fysiske eller mentale svækkelser samt i situationer med en anerkendelsesværdig årsag til 
at fjerne mundbind eller visir helt eller delvist.  
 
For personale i dagtilbud er der ikke krav om brug af mundbind eller visir. Personale har dog ret til at 
bære visir, hvis den enkelte medarbejder ønsker det.   

Opfordring til 
screeningstest af 
personale 

Personale i dagtilbud opfordres til at lade sig teste to gange ugentligt. Opfordringen gælder personale i 
både offentlige og private dagtilbud. Opfordringen gælder også for personale, der er vaccineret eller 
tidligere smittet. 
 
Opfordring til test gælder ikke personale, der som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes, 
eller personale, der har været smittet inden for de sidste 12 uger. 

Testkapacitet  
 

Personale i dagtilbud m.v. skal som udgangspunktet benytte de antigenselvtest (hjemmetest), der ud-
leveres af kommunerne. Som supplement hertil kan personalet anvende det landsdækkende net af 
teststeder. Den enkelte kommune har ligeledes mulighed for at lade personale i dagtilbud m.v. blive 
testet i det kommunale testspor med assisteret podning. 
 
Det er aftalt, at kommunerne kan udlevere selvtestkit til brug for to ugentlige hjemmetest. Resultatet 
af en selvtest skal ikke indberettes, hvorfor det ikke fremgår af sundhed.dk eller coronapasset.  
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Coronapas for per-
sonale 

Hvorvidt personale i dagtilbud skal fremvise coronapas eller ej, er et lokalt anliggende. 
 
For kommunale daginstitutioner og kommunal dagpleje gælder det, at kommunen kan fastsætte krav 
om forevisning af et gyldigt coronapas. 
 
For selvejende daginstitutioner og puljeordninger, der har driftsaftale med kommunen, gælder 
det, at institutionsbestyrelsen som arbejdsgiver for det pædagogiske personale i henhold til 
regler fastsat af Beskæftigelsesministeriet kan træffe beslutning om at pålægge medarbejderne 
at fremvise coronapas, når de møder fysisk ind på deres arbejdsplads.  
 
Herudover har kommunen som driftsaftalepart mulighed for via driftsaftalen at fastsætte krav 
om, at institutionsbestyrelsen i den selvejende daginstitution eller puljeordning som arbejdsgi-
ver for det pædagogiske personale skal træffe beslutning om at pålægge medarbejderne at 
fremvise coronapas, når de møder fysisk ind på deres arbejdsplads, hvor hensynet er, at smitte 
med covid-19 ikke spreder sig, og at institutionen, som er en del af kommunens forsyning, 
kan holdes åbent.  
 
Tilsvarende gælder for privat dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 3, hvor kommunen 
som aftalepart via driftsaftalen kan fastsætte krav om, at ejeren af den private dagpleje kan fo-
revise gyldigt coronapas.  
 
For privatinstitutioner gælder det, at den private leverandør af privatinstitutionen kan fastsætte krav 
om forevisning af et gyldigt coronapas. For private pasningsordninger kan ejeren af ordningen fast-
sætte krav om gyldigt coronapas. 

Generelle sund-
hedsfaglige anbefa-
linger 

Dagtilbud opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om forebyggelse af smitte-
spredning, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning COVID-19: Forebyggelse af smittespred-
ning. 
 
Der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter der er forbundet med dagtilbud, er undtaget fra Sund-
hedsstyrelsens generelle afstandsanbefalinger.   

Håndtering af smit-
tetilfælde 

Det følger af Sundhedsstyrelsens ’Anbefalinger til kontakter til personer med covid-19’, at børn og 
medarbejdere, der identificeres som nære kontakter (dvs. kontakt til en smittet i hjemmet, overnattende 
gæster i husstand m.v.), anbefales at blive testet med en hurtigtest eller PCR-test tre døgn efter den 
smittede persons testtidspunkt. Der anbefales ikke selvisolation.   
 
Børn og medarbejdere, der identificeres som øvrige kontakter (dvs. kontakter til smittede personer uden 
for hjemmet, fx på stuen eller lignende gruppeinddeling) anbefales at få taget en hurtigtest (evt. selv-
test) tre døgn efter den smittede persons testtidspunkt.   
 
Hvis der er tale om en situation, hvor flere børn eller medarbejdere fra samme stue eller tilsvarende 
gruppeinddeling tester positiv, anbefales kun test i alt to gange om ugen for medarbejdere, der er om-
fattet af en opfordring til screeningstest. En screeningstest kan således også udgøre en test som nær 
eller øvrig kontakt og omvendt. 
 
Nære og øvrige kontakter, der har været smittede inden for de seneste 12 uger samt børn under 3 år, 
er undtaget opfordringen til test, med mindre man får symptomer på COVID-19. 
 
Dagtilbud kan ikke afvise børn, der ikke følger opfordringen til test. Dagtilbud, som er omfattet af 
bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn 
og unge, kan afvise at modtage børn med symptomer på COVID-19 med hjemmel i bekendtgørelsen. 
 
Der henvises til:  

• Sundhedsstyrelsens Anbefalinger til kontakter til personer med covid-19 

• Sundhedsstyrelsens Har dit barn symptomer på COVID-19? 

• Sundhedsstyrelsens pjecer til personer, som har symptomer 

• Sundhedsstyrelsens pjecer til personer, som er testet positive 

• Henvisninger til lovgivning og vejledninger på uvm.dk/corona 

• Spørgsmål-svar vedr. dagtilbudsområdet på uvm.dk/corona 
 
Ved personer med symptomer på anden sygdom henvises til de almindelige retningslinjer, jf. Sund-
hedsstyrelsens ”Smitsomme sygdomme hos børn og Unge”, 2013. 

Påbud fra Styrelsen 
for Patientsikker-
hed  

Regler 
Styrelsen for Patientsikkerhed kan for at forebygge eller inddæmme COVID-19 udstede påbud med 
restriktioner, herunder lukning af dagtilbud. Undtagelser fra disse påbud vil fremgå direkte af påbud-
det. 
 
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at etablere nødpasning ved påbud om nedlukning. Kommunal-
bestyrelsen kan ved udløbet af et påbud beslutte at fravige pasningsgarantien og fortsætte den dimen-
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sionering af dagtilbuddet, som fulgte af påbuddet, i op til tre dage. I private dagtilbud og private pas-
ningsordninger ligger beslutningskompetencen ift. dimensionering, i forlængelse af et påbud, hos den 
ansvarlige bestyrelse eller leder. 
 

 


