
 

 

 

 

 

 

 

 

Retningslinjer for dagtilbud mv. på Børne- og Under-

visningsministeriets område ifm. forebyggelse af smitte-

spredning af COVID-19 

 
Nedenstående retningslinjer gælder dagtilbud mv. på Børne- og Under-

visningsministeriets område pr. 10. marts 2022. 

  
 Retningslinjer for dagtilbud mv. pr. 10. marts 2022 

Børn omfattet af 
retningslinjerne 

Alle børn opskrevet i de nedenfor nævnte tilbud er omfattet af retningslinjerne. 
 

Tilbud omfattet 
af retningslin-
jerne 

Kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, puljeordninger, privatinsti-
tutioner, kommunal og privat dagpleje, obligatoriske tilbud og private pasningsord-
ninger efter dagtilbudsloven (neden for anvendes udtrykket ”dagtilbud” for alle til-
bud på 0-5 årsområdet. Kun hvis der er særlige forhold nævnes andre typer af til-
bud). 

Om regulering af 
dagtilbud 

Dagtilbud skal følge de almindelige bestemmelser i dagtilbudsloven.  
 
Det er den ansvarlige myndighed, bestyrelse eller leder, der – ud fra de sundheds-
faglige vejledninger – tilrettelægger det konkrete tilbud.  

Generelle sund-
hedsfaglige anbe-
falinger 

Dagtilbud opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om fore-
byggelse af smittespredning, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning CO-
VID-19: Forebyggelse af smittespredning.  
 
Dagtilbud opfordres til at have særlig opmærksomhed på: 

 At tilstræbe afstand mellem medarbejdere. 

 At sikre hyppig udluftning, fx en gang i timen. 

 At sikre hyppig rengøring af kontaktpunkter mv. 

 At fastholde gode rutiner for god håndhygiejne.  

 At undgå sammenstimling indenfor. 
 
Dagtilbud, som er omfattet af bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme 
sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge, kan afvise at modtage 
børn, der er testet positiv for eller har symptomer på COVID-19 med hjemmel i 
bekendtgørelsen. 

Mundbind og vi-
sir 

Det anbefales, at man lokalt giver mulighed for, at personale kan anvende visir, 
hvis de ønsker det.  
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