
Hvordan skal du forholde dig, hvis du har været i nær kontakt med en coronasmittet 

person 

Hvis du har været i nær kontakt med en coronasmittet person, skal du blive hjemme, bestille 

tid til en test og undgå at mødes med andre, indtil du har et negativt testsvar. 

Du er en nær kontakt, hvis du har været tæt på en smittet person, dvs. en person, som er testet 

positiv for coronavirus, i perioden fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer 

efter, at personens symptomer er ophørt.  

Hvis der er gået mere end 14 dage, siden du var i nær kontakt med den smittede person, og du ikke 

har symptomer, regnes du for smittefri, og du skal derfor ikke foretage dig noget særligt.  

Hvis den smittede person ikke har haft symptomer, drejer det sig om perioden fra 48 timer før til 7 

dage efter, at personen fik taget testen. Det er først, når en person, som du har været tæt på, er testet 

positiv for coronavirus, at du betragtes som nær kontakt, og ikke hvis personen testes negativ, eller 

inden personen har fået svar på test.  

Du er altså ikke en nær kontakt, hvis du har været tæt på eller bor sammen med en identificeret nær 

kontakt, som ikke er testet positiv for ny coronavirus.  

Hvis du har været testet positiv for coronavirus inden for de seneste 8 uger, skal du ikke testes igen, 

da testen kan være positiv pga. inaktiv virus, men vær ekstra opmærksom på, om du får symptomer.  

Nære kontakter defineres sådan 

 En person der haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en, der har fået påvist 

coronavirus 

 En person med ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en person, 

der har fået påvist ny coronavirus 

 En person der har haft tæt ”ansigts-til-ansigts” kontakt inden for 1 meter i mere end 

15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist coronavirus. 

Reglen om en meters afstand gælder ikke i klasselokaler men på fællesområder; 

gangarealer, kantine m.m. 

Læs mere 

 Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for coronavirus 

(Sundhedsstyrelsen) 

 Pjece med gode råd til unge (Sundhedsstyrelsen) 

 Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og 

voksenuddannelser. (Sundhedsstyrelsen) 
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