
 

 

 

 
DIREKTIONEN 
 

  
 
Information om testopfordring for børn i Solrød Kommunes dagtilbud 
 
Kære forældre  
 
Sundhedsmyndighederne vurderer, at selvom mange danskere er vaccineret, så er der fortsat smitte med 
COVID-19. Det gælder særligt blandt børn og unge, og derfor er der stadig behov for at holde øje med og 
kontrollere smitten.   
 
Derfor får I her anbefalingerne for børn, der identificeres som nære kontakter:  

1. Hvis barnet identificeres som nær kontakt til én uden for sin egen husstand 
Hvis jeres barn er mellem 3-6 år og identificeres som nær kontakt til en person uden for egen husstand, 
og jeres barn ikke har symptomer på COVID-19, anbefales det, at I lader jeres barn blive testet hurtigst 
muligt. 

Hvis jeres børn bliver identificeret som nære kontakter, mens de er i dagtilbuddet, kan de dog vente med 
at blive testet, til de bliver hentet ved dagens afslutning. Vi opfordrer dog til, at I henter jeres barn snarest 
muligt for at minimere risikoen for et evt. smitteudbrud. 

Det anbefales, at barnet først møder i dagtilbud igen, når I har et negativt svar på første test. 

Hvis jeres barn først kan testes den følgende dag, anbefales det, at I holder jeres barn hjemme indtil, bar-
net er testet og har modtaget første negative testsvar. 

Det anbefales efterfølgende, at barnet PCR-testes på 4. og 6. dagen for eksponering for smitte.  

For PCR-test henvises til regionens PCR-teststed, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand. 
Åbningstiden er mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-17.30.  

Børn under 3 år, som identificeres som nær kontakt, og som ikke har symptomer på COVID-19, er der 
hverken anbefalinger om test eller isolation.  

2. Hvis barnet identificeres som nær kontakt til én i sin egen husstand 
Børn mellem 0-6 år, som identificeres som nær kontakt til en person i sin egen husstand, og som ikke har 
symptomer på COVID-19, anbefales det, at de bliver testet hurtigst muligt og herefter igen testes på 4. og 
6. dagen.  
 
Der anbefales selvisolation, indtil samtlige test har givet et negativt svar. 

Vi håber at ovenstående kan være med til, at holde et evt. smitteudbrud ude af vores dagtilbud, og opfor-
drer til, at børn kun bliver afleveret i deres dagtilbud, når de er helt raske.  

Bedste hilsner  
 
Jesper Reming Tangbæk  
Direktør for Børn- og ungeområdet 


