
Har dit barn symptomer på COVID-19?

Børn får som regel ingen eller kun milde symptomer på 

COVID-19.

Hvilke symptomer på COVID-19 skal jeg være opmærksom på? 
Typisk vil børn blive sløje, trætte og slappe, så de ikke leger og 
deltager i de ting, de plejer. Andre symptomer kan være: 

• Tør hoste 

• Feber 

• Almen utilpashed 

Man kan også have luftvejssymptomer, f.eks. ondt i halsen, 

forkølelse mv., eller andre symptomer, som f.eks. diarré. Man 

behøver ikke at have alle symptomerne på én gang. 

Hvad skal jeg gøre, når mit barn har symptomer, der kan være 
COVID-19?
Hvis dit barn har symptomer, som kan være COVID-19, skal 

dit barn holdes hjemme. Andre i familien bør holde afstand 

til barnet, så godt det kan lade sig gøre. Børn har selvfølgelig 

behov for omsorg og kontakt som kram og trøst, og dette er 

vigtigere end at holde afstand.  

Ring til din egen læge for vurdering og henvisning til test, hvis 

du er bekymret for dit barns tilstand, eller hvis dit barn er under 

2 år. Hvis du vurderer, det ikke er nødvendigt at ringe til egen 

læge, kan du booke tid til test af dit barn på coronaproever.dk. 

Hvornår må mit barn komme tilbage i dagtilbud eller skole? 
Hvis dit barn er testet positiv for ny coronavirus, skal barnet 

holdes hjemme, indtil barnet har været uden symptomer i  

48 timer. 

Hvis dit barn er blevet testet negativ for ny coronavirus, må dit 

barn komme tilbage igen, når barnet ellers i øvrigt er raskt og 

kan deltage i aktiviteter, som det plejer.

Børn kan godt i en periode efter en luftvejsinfektion have 

en smule hoste. Hvis barnet i øvrigt virker raskt og friskt, kan 

barnet godt komme i dagtilbud eller skole, selvom der stadig 

er en smule hoste tilbage som eneste symptom. 

Skal mit barn testes for 
COVID-19? 
Det kan være svært at skelne 

imellem, om dit barn er forkølet, 

har COVID-19 eller anden luftvejs-

infektion. En test kan afklare, om 

der er tale om COVID-19.

Hvis du umiddelbart ikke har 

mistanke om, at dit barn har 

COVID-19, kan du vælge ikke at 

lade dit barn teste. Det vigtigste  

er da, at barnet holdes hjemme,  

til det er helt raskt igen.

Hvis flere i familien er syge eller 

bliver syge, kan de voksne lade 

sig teste, da man ofte fejler det 

samme i en familie. Er du tvivl om 

dit barns symptomer kan være 

COVID-19, og om det skal testes, 

kan du ringe til din egen læge. 

Du kan læse mere i pjecen  

Har dit barn symptomer, der  
kan være COVID-19, eller er  
der smitte i dit barns dagtilbud 
eller skole?
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