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Ferie i udlandet
Det anbefales at orientere sig om Udenrigsministeriets rejsevejledninger,
da disse ændres løbende:
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/
22. juni 2020

Nedenstående beskrivelser vedr. ophold i udlandet er gældende fra d. 27.
juni 2020.
Åbne lande (gul markering)
Hvis børn og medarbejdere har været på ferie i åbne lande, kan de komme i dagtilbud umiddelbart efter hjemkomst.
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Åbne regioner (gul markering)
Hvis børn og medarbejdere har været på ferie i en åben region i et nordisk land, som ellers er et karantæneland, kan de komme i dagtilbud
umiddelbart efter hjemkomst.
Ophold på ødegård
Hvis børn og medarbejdere har været på ferie på egen ødegård e.l. i ikke
åbne regioner i et nordisk land, kan de komme i dagtilbud umiddelbart efter hjemkomst.
Karantænelande (orange markering)
Hvis børn og medarbejdere har været på ferie i et karantæneland, kan de
først komme i dagtilbud 14 dage efter hjemkomst.
Det samme er gældende for ikke åbne regioner i karantænelande.

Ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud
Hvis et barn eller en medarbejder testes positiv for COVID-19, følger vi
Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Som forældre skal I orientere pædagogisk teamleder hurtigst muligt, hvis
jeres barn testes positiv for COVID-19. Dernæst skal barnet eller medarbejderen bliver hjemme indtil 48 timer efter ophør af symptomer.
Hvis et barn eller en medarbejder testes positiv for COVID-19, vil dagtilbuddet lave smitteopsporing af nære kontakter i børnehuset eller dagplejen, som vil blive kontaktet telefonisk af pædagogisk teamleder.
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Børn og medarbejdere, der identificeres som nære kontakter, skal blive
hjemme og hurtigst muligt kontakte egen læge med henblik på at blive testet.
Der vil ligeledes blive orienteret på Børneintra om, at et barn eller en medarbejder er testet positiv for COVID-19. Øvrige forældre skal være særlige opmærksomme på, om ens barn i de kommende 14 dage udviser tegn
på sygdom og kontakte egen læge, hvis barnet har symptomer, der kan
forbindes med COVID-19.
Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece med information til forældre ved
tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skole eller andre tilbud til børn og unge:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilf%C3%A6lde-af-covid-19-i-skole,dagtilbud-mm/Info_foraeldre_dagtilbud_skoler_mm_A4.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337

Ved tilfælde af COVID-19 i husstanden
Hvis én i husstanden er testet positiv for ny coronavirus, regnes dem,
man bor sammen med for nære kontakter. Derfor skal ens barn blive
hjemme fra dagtilbud og hurtigst muligt kontakte egen læge for henvisning til test, hvis der er et tilfælde af COVID-19 i husstanden.
Hvis barnet testes, skal det holdes barnet hjemme indtil første negative
testsvar.
Hvis barnet, ikke testes, skal barnet blive hjemme indtil 7 dage efter, den
sidste nære kontakt fandt sted med den smittede/den smittede person
startede selvisolation.
I er altid velkommen til at kontakt pædagogisk teamleder, hvis I har
spørgsmål.

Med venlig hilsen
Birgit Lindberg
Sekretariats- og dagtilbudschef

Side 2 af 2

