Hjørring Kommune
Til forældre i Hjørring Kommune

Den 5. marts 2020, kl. 13.30

Information om COVID-19 (Coronavirus) til forældre med børn i skole og
dagtilbud i Hjørring Kommune

Kære forældre
I dette brev får I information om, hvordan I som forældre, skal forholde jer i
forhold til COVID-19.
Sundhedsstyrelsen er den 3. marts kommet med nye anbefalinger i forhold til
COVID-19.
Hjørring Kommune har taget en række forholdsregler på baggrund af
Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Som forældre skal I være opmærksomme på følgende:
Karantæne:
Er I og/eller jeres børn kommet hjem fra et risikoområde* inden den 2. marts
2020, anbefaler Hjørring Kommune på det kraftigste, at børnene holdes
hjemme fra skole og/eller dagtilbud samt tandpleje og sundhedspleje i 14
dage.
Er I og/eller jeres børn kommet hjem efter den 2. marts, SKAL børnene
holdes hjemme fra skole og/eller dagtilbud samt tandpleje og sundhedspleje i
14 dage.
Husk, at give besked til skole/dagtilbud om hjemmekarantænen.
Ved mistanke om smitte:
Hvis I eller jeres børn bliver syge efter at have opholdt jer i et risikoområde:
- Ring til egen læge eller vagtlægen.
- Er I blevet smittet med COVID-19, iværksætter Aalborg
Universitetshospital behandlingsforløbet, og Styrelsen for
Patientsikkerhed sørger for at kontakte de personer, I har været i
berøring med, herunder skoler og dagtilbud mv.

Side 2

Læs mere:
Situationen udvikler sig løbende, og derfor anbefaler Hjørring Kommune, at I
holder jer orienteret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk
I kan også læse mere på www.hjoerring.dk
*Find oversigt over risikoområder: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsommesygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
Kontakt:
Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte ledelsen i jeres
barns skole eller dagtilbud.
Forebyg smitte:
-

Vask hænder ofte med sæbe og vand – brug evt. hånddesinfektionsmidler
efterfølgende.
Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller
luftvejsinfektion.
Host og nys i engangslommetørklæder eller ærmet.
Vis hensyn til syge og personer med dårligt helbred.

