
 

 
 

 

Retningslinjer og forholdsregler for dagin-
stitutioner, fritidscentre og dagpleje.  
 

De generelle retningslinjer og forholdsregler som indledningsvis er blevet beskrevet, hen-

vender sig primært til socialområdet for udsatte borgere, ældre og handicappede. De ge-

nerelle anbefalinger kan langt hen ad vejen implementeres i daginstitutionerne.  

Den klare anbefaling fra Aalborg Kommunes hygiejnesygeplejerske er, at man følger an-

befalingerne fra Sundhedsstyrelsen omkring daginstitutioner, skoler m.v.  

Disse anbefalinger fremgår ligeledes af dette skriv som løbende vil blive opdateret.  

Se mere på: 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Plakater-og-foldere_-Information-til-daginstitutio-

ner_-skoler_-legepladser-mv 

Generelt om håndhygiejne 
 

• Håndhygiejne udføres umiddelbart før rene opgaver, umiddelbart efter urene op-

gaver og efter brug af handsker. Se mere om rene og urene opgaver nedenfor.  

• God håndhygiejne forudsætter, at personalet har kortklippede negle uden neglelak 

og neglesmykker, ikke bærer ringe, ure, armbånd eller andre smykker på hænder 

og underarme, bærer korte ærmer og har en intakt hud. Armskinner og lignende 

hindrer god håndhygiejne og kan ikke anvendes ved pleje- og behandlingsopgaver 

i sundheds- og plejesektoren.  

• Hånddesinfektion anvendes på rene og tørre hænder og udføres ved at gnide 

hånddesinfektionsmidlet ind i huden, indtil tørhed opnås. Der skal anvendes så 

stor en mængde hånddesinfektionsmiddel, at hænder og håndled kan indgnides 

og holdes fugtige i 30 sekunder. Hånddesinfektion udføres med håndsprit 70-85% 
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v/v.  

• Ved håndvask skylles hænderne først, herefter indgnides sæben i 15-20 sekun-

der, sæben skylles af og til sidst tørres hænderne. Hele processen tager 60 

sekunder.  

Anbefalinger til daginstitutioner, fritidscentre og dagpleje 

Hvad kan daginstitutionen gøre?  
 

For at forebygge smitte blandt medarbejdere og børn henstiller Sundhedsstyrelsen til, at 

daginstitutionen m.v. følger retningslinjerne og iværksætter følgende tiltag for at fore-

bygge smitte: 

• Sikrer, at der er håndsprit tilgængeligt ved alle indgange.  

• Opfordrer besøgende til at blive væk, hvis de har symptomer på sygdom.  

• Sikrer god udluftning i alle lokaler. 

• Medarbejdere og børn med symptomer på sygdom skal ikke komme på arbejde 

eller i institution.  

• Afholder færre og kortere indendørs aktiviteter, og så vidt muligt holder god fysisk 

afstand mellem børn og medarbejdere.  

• Være omhyggelig med rengøringen – både hjemme og på skolen/ institutionen, 

herunder fokus på afspritning af telefoner, dørhåndtag, tablets, tastaturer m.v.  

• Sikrer ekstra god hygiejne ved rengøring af legetøj.  

• Begrænser deling af mad, og undgår buffet. Portionsanret i stedet maden.  

• Har fokus på god hygiejne under madlavning og anretning. 

 

 Følger I disse råd, kan I hjælpe med at forebygge smittespredningen. 

 

Det anbefales at man holder sig løbende opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 

https://www.sst.dk/da/corona 

 

Hvad kan Du som medarbejder gøre for at forebygge smittespredning? 
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Du kan hjælpe med at forebygge smittespredning og beskytte dig selv og andre mod 

smitte ved at følge disse generelle råd:  

• Vask dine hænder tit og grundigt med vand og sæbe. Er du ikke i nærheden af 

vand og sæbe, kan du bruge håndsprit. 

• Hjælpe børnene med at vaske hænder grundigt.  

• Hoste eller nyse i ærmet – ikke i hænderne.  

• Bruge handsker hvis I går ud.  

• Har du tegn på sygdom, også kun lette symptomer, skal du blive hjemme indtil du 

er rask. 

• Mindske den fysiske kontakt (håndtryk, kram og kys) og undgå sociale aktiviteter.  

• Midlertidigt undgå fritidsaktiviteter/sociale aktiviteter, hvor der er tæt kontakt med 

andre mennesker (f.eks. indkøb, shopping, fitness, kor, gymnastikhold, bridgeklub, 

familiearrangementer, besøge/besøg fra børnebørn og bedsteforældre).  

• Bede andre om at tage hensyn. Hjælp børnene med at følge disse råd, så I sam-

men kan hjælpe med at forebygge smittespredning og beskytte jer selv og andre 

mod smitte. 

 

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Børns Vilkår lavet to videoer hhv. om hvordan 

du taler med børn om ny Coronavirus og en om ny Coronavirus i børnehøjde. Disse lig-

ger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og YouTube kanal og kan frit benyttes af jer.  

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film-om-coronavirus 

 

Hvornår skal jeg være ekstra opmærksom? 
 

Du og børnene skal blive hjemme, hvis I er syge, også ved let sygdom som f.eks. forkø-

lelse. Du skal være opmærksom og ringe til lægen, hvis I oplever disse symptomer: Al-

vorlige symptomer: Hvornår skal jeg være ekstra opmærksom? Sundhedsstyrelsen har 

udarbejdet en række plakater med gode råd. De kan frit downloades og printes fra Sund-

hedsstyrelsens hjemmeside. Da situationen kan ændre sig anbefaler vi, at du holder dig 

opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk/corona. Brug Sundhedsstyrel-

sens informationsmateriale Sygdom over flere dage uden manglende bedring Forværring 
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af symptomer Høj feber Vejrtrækningsbesvær 

Vær opmærksom på, at vi også informerer andre, der har kontakt med personer i de sær-

lige risikogrupper og beder dem tage særligt hensyn. 

 

Brug Sundhedsstyrelsens informationsmateriale 
 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række plakater med gode råd. De kan frit downloa-

des og printes fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Da situationen kan ændre sig anbe-

faler vi, at du holder dig opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk/co-

rona.  
 

Hotline for Skoler og institutioner  
 
Børne- og Undervisningsministeriet har åbnet en corona hotline til landets skoler og insti-

tutioner. Institutionerne kan henvende sig med spørgsmål til håndtering af corona.  

Nummeret er 7080 6707 og er åbent mandag til fredag fra klokken 8-17.  

Fem gode råd fra UNICEF Danmark 
 

1. LYT TIL BARNET Først og fremmest skal man sætte sig ned og høre, om barnet 

har lyst til at tale om det, og om barnet ved noget på forhånd. Så skab en situa-

tion, hvor der er trygt og rart. Nogle af børns bekymringer kan jo forsvinde, når 

man taler om dem. Det har en tendens til at vokse sig større i børn, hvis de går 

alene rundt med deres bekymringer og ikke rigtigt får af- eller bekræftet myter.  

2. HOLD DIG TIL FAKTA OG BARNETS NIVEAU Svar på barnets spørgsmål så 

enkelt som muligt. Hvis barnet stiller et spørgsmål om, hvor mange der er døde i 

Danmark, så svarer man ingen. Så skal man ikke begynde at fortælle, hvor mange 

der er døde i Kina og andre steder. Så man bør holde sig til det, barnet i forvejen 

er bekymret om og fortælle om fakta uden at udmale og udpensle mere katastrofe-

snak, end det barnet allerede har hørt. Det handler selvfølgelig også om, hvor 

gammelt barnet er. Jo yngre, jo mere enkelt skal det være.  
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3. TAL OM LØSNINGER Tal med barnet om, hvad man selv kan gøre. Det hjælper 

at spritte sine hænder, holde rigtig god håndhygiejne, og at man hoster ned i en 

engangsserviet eller ind i sin albue, fremfor ud i et rum. Det hjælper også at holde 

afstand til meget snottede mennesker, og at man selv holder afstand til menne-

sker, hvis man er snottet eller syg.  

4. VÆR OPMÆRKSOM PÅ EGNE REAKTIONER Det er en god ide at være op-

mærksom på sin egen måde at reagere på oplysninger om Coronavirus. Folk kan 

være tilbøjelige til at lade alle mediekanaler køre derhjemme. Man ser morgen-tv, 

hører radio og tjekker Facebook. Meget af det opsnapper børnene, uden at vi 

voksne lige er klar over det. Men vi skal som voksne vide, at der er gang i den 

hele tiden. Derfor er det vigtigt, hvordan vi selv reagerer som voksne. Børn for-

nemmer godt, hvis vi bliver stressede eller bange for noget. Derfor gør det du ple-

jer indtil du får viden om andet.  

5. VÆR OPDATERET Som voksne skal vi hele tiden være opdaterede, så vi ved, 

hvad der sker og får den mest nøgterne udgave af det. Der løber jo mange rygter, 

eksempelvis på arbejdspladser. Hvis vi taler om store børn, altså i teenagealde-

ren, kan man sammen med dem gå på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og læse 

information.  

 

 

 

  

 

 


