
 

 

 

 

DIREKTIONEN 

 

 
Opmærksomhed på gældende retningslinjer og anbefalinger for 

Solrød Kommunes dagtilbud 
 

 

Kære forældre 

 

Vi skriver til jer for at informere jer om de nye gældende retningslinjer ”Overgangsvejledning for 

håndtering af smitte på dagtilbudsområdet”, der trådte i kraft den 06. august.  

 

Retningslinjerne er udarbejdet med det formål at holde dagtilbuddene åbne i vid udstrækning. Dog fortsat 

med fokus på at forebygge og inddæmme smittespredning på en måde, som er proportional med 

smittesituationen i det enkelte dagtilbud. 

 

Nye gældende retningslinjer: 

 

Lukning af dagtilbud 

 Som udgangspunkt vil en lukning kun være for enkelte hele stuer og ikke hele dagtilbuddet. 

 

 Lukning af hele dagtilbuddet bør generelt kun ske i helt særlige tilfælde, som f.eks. kan være ved 

særligt store smitteudbrud på samme institution, ved ’superspredningsbegivenheder’, hvor 30-40 eller 

flere personer er blevet smittet ved samme begivenhed, ved smitteudbrud i institutioner eller områder 

med usædvanlig lav vaccinedækning samt ved udbrud med nye og særligt bekymrende varianter, som 

er endnu mere smitsomme eller sygdomsfremkaldende end aktuelt dominerende deltavariant. 

 

Nærkontakt 

 Børn i dagtilbud på samme stue betragtes generelt som nære kontakter, mens kontakt på tværs af 

stuer f.eks. på legepladsen eller ved samlingssituationer i ydertidspunkterne ved åbning og lukning af 

dagtilbuddet bør vurderes konkret. Dagtilbuddene vil derfor så vidt det er muligt ud fra deres fysiske 

rammer inddele børnene i faste grupper. 

 

Symptomer 

 Børn med symptomer på Covid-19 kan dagtilbuddet afvise at modtage, for at begrænse et eventuelt 

smitteudbrud i dagtilbuddet. Vi opfordrer derfor til, at børnene er helt symptomfrie når de afleveres i 

dagtilbuddet.  

 

Fortsat gældende anbefalinger: 

 

 Det er fortsat op til det enkelte dagtilbud selv at beslutte, om aflevering og afhentning af børnene skal 

foregå indendørs eller udendørs, ud fra deres fysiske rammer.  

  

 Hvis det enkelte dagtilbud beslutter, at aflevering og afhentning af børnene kan foregå indendørs, er 

det lokalt besluttet i Solrød Kommune, at forældrene kun må opholde sig i garderobeområderne. Der 

vil dermed ikke være adgang for forældrene på de enkelte stuer i dagtilbuddene. 

 

 Vi opfordrer fortsat til, at der kun kommer én forælder pr. barn ind i dagtilbuddet. Den samme opfor-

dring er der ved opstart af ens barn i dagtilbuddet.  

 

 



 

 
SIDE 2/2 

 Ved indgangspartiet til dagtilbuddet vil der være håndsprit og nogle steder engangshandsker til rådig-

hed. Inden I går ind, bedes I enten afspritte jeres hænder eller anvende engangshandsker. Dette gælder 

også for søskende, der er med. 

 

 Vi opfordrer til, at I fortsat holder den gode afstand til andre børn, forældre og medarbejdere i dagtil-

buddet, for at undgå et eventuelt smitteudbrud i dagtilbuddet.  

 

 Har man symptomer på Covid-19 opfordrer vi til, at man får hjælp af andre til, at aflevere/hente sit barn 

i dagtilbuddet.  

 

Vi forventer at der vil komme yderligere justerede smitteopsporingsretningslinjer inden for de næste par 

uger, og vil holde jer orienteret når de foreligger.  

 

Indtil da er det lokalt besluttet i Solrød Kommune, at der ikke vil blive afholdt sociale arrangementer, eks. 

sommerfester og andre arrangementer/møder eks. forældremøder, af hensyn til eventuelle smitteudbrud i 

dagtilbuddene.  

 

Dagtilbuddene arbejder fortsat med stor fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger for 

hygiejne, rengøring og udluftning samt efterlevelse af de generelle råd om smitteforebyggelse. 

 

Vi håber I har haft en dejlig sommer sammen med jeres børn og ser frem til et efterår der ikke bliver så 

præget af corona.  

 

 

Bedste hilsner  

 

Jesper Reming Tangbæk  

Direktør for Børn- og ungeområdet 

  


