Information om COVID-19 (coronavirus)
Der er de seneste dage konstateret flere tilfælde af coronavirus i Danmark, men
risikoen for at blive smittet er stadig lille. For at mindske risikoen for smitte henstiller Sundhedsstyrelsen og Kommunernes Landsforening nu til, at
”At alle borgere, også børn og unge, som er kommet hjem fra ferie efter
den 2. marts fra et af de særlige risikoområder, bliver hjemme i 14 dage
for at undgå eventuel smittespredning.”
Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og vil derfor opfordre jer som forældre til at holde jeres børn hjemme i 14 dage, hvis de har været på rejse i de
særlige risikoområder.
For disse børn, der holdes hjemme fra skolen uden at være syg, bliver fraværet
registreret som ekstraordinær frihed.
De særlige risikoområder er følgende:





Italien: Regionerne Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto i
den nordlige del af Italien.
Sydkorea: Provinsen Gyeongbuk og storbyen Daegu.
Kina: Hele landet, dog ikke Taiwan, Hongkong og Macau.
Iran: Hele landet.

Listen over risikoområder bliver dagligt opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk/corona
Forebyg smitte med god hygiejne
For at mindske risikoen for smittespredning, anbefaler Sundhedsstyrelsen derudover at følge de almindelige gode råd om god håndhygiejne:



Vask hænder ofte og med sæbe og vand, brug evt. håndsprit, hvis hænderne er rene og tørre.
Nys og host i ærme eller albuebøjning.

Hvis du har mistanke om smitte
Symptomerne på coronavirus er feber, hoste og vejrtrækningsproblemer. Hvis du
har mistanke om, at du kan være smittet med coronavirus, skal du kontakte din
egen læge inden for lægens åbningstid eller lægevagten på tlf. 70 15 07 00. Det
er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte
andre.

Spørgsmål og svar om situationen i forhold til skoler og dagtilbud
Skal mit barn komme i skole eller dagtilbud?
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Ja, hvis dit barn ikke har været på rejse til et af risikoområderne, så skal barnet
møde helt som normalt.
Hvad nu hvis læreren eller pædagogen har været på rejse i et af risikoområderne?
Hvis en medarbejder har været på rejse til et af risikoområderne, så skal medarbejderen blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst.
Er det trygt at sende mit barn i daginstitution og skole?
Ja. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er grund til at frygte at sende sine
børn i skole eller daginstitution. Det kan vi trygt gøre, lyder meldingen fra Sundhedsstyrelsen og de øvrige centrale sundhedsmyndigheder. Så børnene skal ikke
holdes hjemme, med mindre de har været på rejse til et af risikoområderne.
Hvordan forholder man sig, hvis man har mistanke om smitte hos en lærer, en
pædagog eller et barn i skolen/dagtilbuddet?
Det er meget vigtigt, at vi ikke går og peger fingre af andre og mistænker andre
for smittespredning. Har man mistanke om, at ens barn kan være smittet eller
være blevet udsat for smitte, skal man kontakte sin egen læge eller vagtlægen
og følge deres anvisninger i forhold til test. Lægen skal kontaktes telefonisk. Det
har man som forælder selv ansvar for.
Hvordan taler vi med børnene om coronavirus?
Der er mange historier rundt omkring på sociale medier og i medierne, og det
kan måske gøre nogle børn nervøse eller bekymrede
Har du brug for gode råd til, hvordan du kan tale med dit barn om coronavirus,
har Unicef lavet en guide, som du kan finde her: Læs UNICEF’s guide
Hvis I vil vide mere:
I kan læse meget mere om coronavirus og få svar på en lang række spørgsmål
på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, der løbende bliver opdateret:
www.sst.dk/corona
Har I yderligere spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig.

Skole og Dagtilbud, 6. marts 2020
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