
Budskab til alle familier med børn 
 
På vegne af Sundhedsstyrelsen sender vi hermed opdateret information om coronavirus til alle, der er i kontakt med 
børn og særligt til børnefamilier. Vi har modtaget dette som BaptistKirken idet de håber, at vi og I vil hjælpe med at 
dele disse materialer blandt jeres medarbejdere og børnefamilier. Materialerne giver anbefalinger og gode råd 
specielt til forældre. Vi håber, I vil hjælpe med at dele materialerne og takker på forhånd for jeres hjælp. 
  
Hvordan? I kan dele materialerne på jeres hjemmeside, evt. via intranet, i en mail, på lukkede Facebookgrupper, på 
jeres egne sociale medier, i nyhedsbreve mv. PDF’en og plakaten kan også printes, hvis relevant. 
  
Her er materialerne, som I meget gerne må hjælpe med at dele: 
  
Film med opdaterede råd til forældre 
I denne film fortæller Maria Koch fra Sundhedsstyrelsen, hvordan man skal forholde sig nu med de skærpede 
restriktioner fra myndighederne. 
  
Download og se filmen her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_Raad-til-boernefamilier-om-coronavirus 
  
Spørgsmål og svar særligt til forældre 
Rigtig mange forældre sidder med spørgsmål om den nye coronavirus og de skærpede anbefalinger. Derfor har 
Sundhedsstyrelsen lavet et dokument med de typiske spørgsmål og svar, som kan hjælpe forældre med at klare 
hverdagen. 
  
Download og se spørgsmål og svar her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Informationsmateriale_FAQ-til-
boernefamilier 
  
Plakat med retningslinjer om børn og legeaftaler 
En ny plakat med seks gode anbefalinger til forældre, når deres børn leger med andre børn. 
  
Download og se plakaten her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Informationsmateriale_Retningslinjer-om-
boern-og-legeaftaler 
  
Tingene går stærkt og derfor bliver flere af vores informationsmaterialer også hurtigt forældet. Vi anmoder derfor 
venligst om, at I holder jer opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor aktuelle materialer kan findes til 
download her: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-
AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/materialer. 
  
Se venligst bort fra eventuelle tidligere udsendte materialer til deling, hvis de ikke længere er at finde på ovenstående 
link.   
  
Har I spørgsmål til materialerne eller udfordringer med download, så tøv endelig ikke med at kontakte mig. 
  
Nyttige links: 
https://www.sst.dk/corona - Hold jer opdateret om de aktuelle sundhedsanbefalinger omkring corona. 
Siden opdateres løbende. 
  
Hotline 70 20 02 33 
– ring til den fælles myndighedshotline. Her sidder vi klar til at besvare spørgsmål om indsatsen og giver råd og 
vejledning. 
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