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Retningslinjer for MISTANKE om smittet barn i Hassel-huset  

Børn får som regel ingen eller kun milde symptomer, hvis de bliver smittet med ny 

Coronavirus.  

Hvis de udvikler symptomer, vil de som regel føle sig syge, blive trætte og slappe og 

ikke lege og deltage i aktiviteter som vanligt. Herudover er symptomerne de samme 

som hos voksne: Tør hoste- Feber- Almen utilpashed.  

Man kan også have luftvejssymptomer, f.eks. ondt i halsen, forkølelse mv., eller andre 

symptomer, som f.eks. diarré.  

Det er meget almindeligt, at næsen løber med klart snot, når børn f.eks. leger ude i 

køligt vejr, eller hvis barnet græder. Det kaldes også løbenæse. Hvis dit barn kun er 

snottet og har løbenæse med klart snot og enkle nys, og ellers virker frisk og leger 

som normalt, er der ikke grund til at holde barnet hjemme.  

Hvis dit barn ikke er frisk, skal du holde det hjemme for at undgå, at det smitter andre 

børn og voksne. Under COVID-19 epidemien skal du være særlig forsigtig, hvis dit 

barn har symptomer og virker sløj, og du skal undgå at sende dit barn afsted, før 

barnet er helt rask.  

Hvis dit barn virker syg og har symptomer, som giver mistanke om COVID-19, bør du 

ringe til egen læge med henblik på vurdering og evt. henvisning til test.  

Dit barn må komme tilbage til Hasselhuset, når barnet, som ikke er testet, har været 

symptomfri i 48 timer.  

Hvis dit barn er blevet testet for ny coronavirus, må dit barn komme tilbage igen, hvis 

testen er negativ, og hvis dit barn ellers er rask og kan deltage i leg og aktiviteter, som 

det plejer.  

 

Retningslinjer ved bekræftet SMITTET barn i Hassel-huset. 

Hvis et barn eller en medarbejder testes positiv for Covid-19 anses hele stuen, som 

barnet tilhører for, at være nære kontakter.  



Børn og medarbejdere skal derfor testes efter programmet for smitteopsporing af 

nære kontakter (pt. hedder anbefalingen fra SST, at det er to tests, som ligges på 4. og 

6. dag efter dagen hvor barnet/ medarbejderen har været udsat for smitte, som kaldes 

dag 0. Barnet må komme tilbage efter 1. negative testsvar). 

Herudover skal der igangsættes konkret vurdering af, hvem der, ud over 

børn/medarbejdere på samme stue, er nære kontakter til den smittede. Dette kan 

vedrøre gymnastikhold, børn som er sammen i ydretimerne og lignende, hvilket må 

bero på en konkret vurdering.  

Hvis i vælger IKKE at teste jeres barn skal i holde barnet hjemme i syv dage fra dag 0. 

Hvis barnet i løbet af de syv dage udvikler symptomer, skal i fortsat holde barnet 

hjemme til barnet igen har været symptomfri i 48 timer. 

I tilfælde med flere, spredte bekræftede tilfælde med Corona i Hassel-huset 

samarbejder vi med Sundhedsstyrelsen om opsporing, nedlukning og yderligere 

tiltag.  

Kontakt altid pædagogisk leder, Mette Christensen ved bekræftede smittetilfælde hos 

barn, forældre, søskende eller anden nær kontakt. Telefon: 60664058. Så søger vi i 

ledelsen for at handle efter vores interne retningslinjer for at begrænse smitte.  

Ved smitte i Hasselhuset informeres alle kollektivt via Hasselhusets opslagstavle på 

Facebook. 


