
 

Svaleredens retningslinjer Aug. 2020 Udfra forsigtighedsprinsippet, 
omkring Covid 19 smitte 
 
 

• Skal et barn eller ansat med Covid 19 symptomer i Svalereden testes for Covid 19, skal 
barnet/ansatte bliver hjemme indtil negativtest svar 

 

• Skal en forælder eller søskende til et barn i svalereden testes for Covid 19, må barnet godt 
komme i svalereden, hvis barnet ikke har symptomer, MEN vi opfordre til at barnet bliver 
hjemme indtil testsvaret fra forældre/søskende er kommet retur. 
 

• Testes et familiemedlem til barnet i hjemmet positiv med Covid 19, skal barnet/ansatte blive 
hjemme i 14 dage, og indtil 48 timer efter familiemedlemmets symptomer er ophørt 
 

• Skulle et barn eller ansat blive testet positiv for Covid 19 her i Svalereden, vil proceduren 
være følgende: 
Alle hjem kontaktes af Svalereden. Alle bliver hjemsendt og alle børn samt ansatte skal 
testes for Covid 19. Børn og Ansatte må komme i svalereden igen efter 48 timer uden 
symptomer og efter negativ test Svar. 
 

Hvis et barn/personale er testet positiv med Covid 19 skal alle nære kontakter informeres. Hvem er 

nære kontakter ? 

Nære kontakter er : 

1. Personer man bor sammen med  

2. En person som har fået fysisk kram eller lign (personale/andre børn og forældre 

bedsteforældre, barnepige) 

3. En person som er blevet hostet på eller lign  

4. En person som har haft Ansigt til ansigt kontakt i mere end 15 min. (samtale under 

en meters afstand) 

For  punkt 2-4  går man 48 timer tilbage inden det smittede barn fik  symptomer og indtil 48 

timer efter at symptomerne er ophørt 

Nære kontakter opfordres til at blive testet ! 

Hvis nære kontakter/barnet ikke testes skal man blive i hjemme isolation indtil 7 dage efter 

sidste udsættelse for smitte.  

• Er der efter 7 dage ingen symptomer må barnet komme i Svalereden 

• Er der udviklet symptomer, skal barnet blive hjemme indtil 48 timer efter 

symptomernes ophør 

 
 
 
 
 


