
Til dig i dagtilbuddet 
- information om ny coronavirus 

til genåbning af dagtilbud

Håndhygiejne

Vask hænder ofte og grundigt med vand og sæbe. Vask hænder ofte og grundigt 
med vand og sæbe når:

• Du møder om morgenen, også forældre der afleverer
• Dine hænder er synligt snavsede
• Inden du går hjem fra institutionen og igen når du kommer hjem
• Efter toiletbesøg
• Før og efter spisning
• Du går fra en stue til en anden 

 

Voksne skal huske håndvask efterfulgt af hånddesinfektion når:

• Du har pudset næse/hjulpet et barn med det
• Skiftet ble 

• Host eller nys i ærmet. Hjælp børnene med det – hvis de kan.

Rengøring

Der skal gøres mere rent end normalt.

• Legetøj skal vaskes min. to gange dagligt - oftere hvis det er nødvendigt. 
• Der må ikke medbringes legetøj hjemmefra. 
• Legetøj, som ikke kan rengøres efter anvisningen, skal pakkes væk.
• Rengør elektronik hver dag (telefon, tablet og computer).  Brug ikke 

hinandens elektronik.

Hvis du er i tvivl – tal med din ledelse.

Følger du disse råd, hjælper du med at mindske smittespredning.
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Hold afstand

Du kan ikke undgå tæt kontakt med børn - og det skal du heller ikke, men:

• Begræns fysisk kontakt når det er muligt
• Hold afstand til dine kollegaer 

 

Ophold jer udenfor

• Børnene skal opholde sig mest muligt udenfor. Planlæg dagen, så den kan 
foregå udendørs.

• Børn skal om muligt afleveres/afhentes udendørs. Forældre må ikke samles i 
grupper i hente/bringe situationen.  
 

Mindre grupper

• Opdel børnene i mindre grupper 
• Børn skal lege med de samme få børn – og helst de samme i institutionen og i 

fritiden. 
• Planlæg frokost/aflevering/legepladstid i intervaller, så kontakt mellem de 

små grupper mindskes. Tal med forældrene om at overholde retningslinjerne 
for legeaftaler i fritiden.  

Spisning

• Del ikke mad med hinanden, f.eks. må der ikke deles ud ved fødselsdage. 
• Sørg for at der er rent, hvor I spiser, og sid med to meters afstand. 
• Hvis der serveres mad i institutionen, skal den portionsanrettes af den der har 

lavet det. 
 

Hvis du er i tvivl – tal med din ledelse.

Følger du disse råd, hjælper du med at mindske smittespredning.
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