Ofte stillede spørgsmål
Hvorfor er mit barn sendt hjem?
Dit barn sendes hjem fra dagtilbud eller skole, hvis han/hun har været sammen med en person, som
er blevet testet positiv for Corona-virus.
Mit barn er sendt hjem, hvad skal jeg gøre?
Når dit barn er sendt hjem, skal dit barn følge et testprogram. Der findes to forskellige
testprogrammer; et ‘screeningsprogram’ og et ‘nære kontakter program’. I screeningsprogrammet
testes man én gang. I nære kontakter programmet testes man to gange.

Dagtilbudslederen eller skolelederen informerer dig om, hvilket testprogram dit barn skal følge og
hvem I skal kontakte.
Skal vi andre i husstanden også isoleres hjemme og testes?
Nej, når dit barn er hjemsendt i testprogram omfatter isolation og test kun dit barn. I andre i
husstanden må fortsat komme i dagtilbud/skole/på arbejde. Først hvis dit barn testes positivt for
Corona-virus, skal resten af husstanden isoleres og følge nære kontakter testprogrammet.
Må mit barn være sammen med andre under hjemsendelsen?
Nej, dit barn må ikke være sammen med andre uden for husstanden. Dit barn må altså ikke have
legekammerater, deltage i fritidsaktiviteter, komme med ud at handle eller på andre måder omgås
personer uden for husstanden. Dit barn må gerne komme med ud og gå en tur, hvis der kan holdes
afstand.
Skal mit barn være isoleret i hjemmet – fx på værelset?
Nej, dit barn skal ikke være isoleret fra jer andre i husstanden. Barnet har brug for omsorg og kontakt
og det er vigtigere end afstand. Det er dog en god ide at have fokus på god håndhygiejne, host og nys
i ærmet og rengøring af kontaktflader i hjemmet.
Hvornår må mit barn være sammen med andre igen?
Dit barn må være sammen med personer uden for husstanden igen, når der er kommet negativt svar
på barnets test. Hvis barnet følger nære kontakter testprogrammet med to test, må barnet være
sammen med andre igen ved første negative test.
Jeg vil ikke have mit barn testet. Hvad skal jeg gøre?
Man kan vælge ikke at teste børn under 12 år, da det kan føles ubehageligt for dem. Hvis du vælger
ikke at teste dit barn, skal dit barn holdes hjemme i isolation i 7 dage. Hvis dit barn får symptomer i
denne periode, holdes dit barn hjemme til han/hun har haft 48timer uden symptomer.
Hvorfor er kun nogle børn sendt hjem?
Køge Kommune følger de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne i
forhold til, hvem der sendes hjem. I det konkrete tilfælde afgør dagtilbud/skole i samråd med Køge
Kommunes Sundhedstjeneste, hvem der hjemsendes jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Hvorfor kan jeg ikke få at vide, hvem der er smittet?
Det er ikke tilladt at udlevere helbredsoplysninger, medmindre der foreligger samtykke, og derfor
må dagtilbud/skole ikke oplyse dig om, hvem der er smittet.
Hvordan er jeg stillet i forhold til mit arbejde, når mit barn er hjemsendt?
Spørgsmål som vedrører dit arbejde, skal du stille til din arbejdsgiver. Der er forskel på, hvilke regler
og rettigheder, der gælder alt efter hvor man er ansat.

Hvor kan jeg læse mere?
Sundhedsstyrelsen har lavet en pjece til forældre, hvor du kan læse mere.
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