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Er jeg nær kontakt til en person 
med COVID-19?

Du er nær kontakt* 
• Gå i selvisolation**
• Bliv testet to gange med PCR-test. Første test tages på dag 4 og anden test på  

dag 6 efter, at du sidst var i nær kontakt med den smittede person. Ring til Corona-
opsporing på tlf. 32 32 05 11 for rådgivning om tidspunkt for og henvisning til de  
to tests*** 

• Hav fokus på hygiejne, rengøring og udluftning

Læs mere på www.sst.dk/nærekontakter

Du kan ophæve din selvisolation, når du har fået negativt svar på din sidste test.

Du er ikke nær kontakt
Der kan dog være særlige situationer, hvor det alligevel giver mening at blive testet en 
gang som ‘anden kontakt’ (se næste side).

Er du i tvivl, om du er nær kontakt eller ‘anden kontakt’, kan du kontakte Corona-
opsporing på tlf. 32 32 05 11.

Se næste side om ’anden kontakt’.

Har den 
smittede
person 

symptomer?

Har du haft kontakt med den 
smittede person i perioden  

48 timer før personen fik taget 
testen til 7 dage efter?

Har du haft kontakt med den smittede 
person i perioden 48 timer før 

personens symptomer startede indtil 
48 timer efter, at personens 

symptomer forsvandt?

Nej

Ja Ja Ja

Nej Ja

Ja

Bor du 
sammen
med den 
smittede
person?

Har du givet
personen et kram 
eller har personen 

hostet eller nyst 
på dig?

Har du stået/siddet 
tættere end 2 meter 
på personen i over 

15 minutter?

Har du været tættere end  
2 meter på personen i en 
situation med større risiko  

for smitte, f.eks. sang  
eller fysisk aktivitet?

Nej NejNej

Nej NejJa Ja

Start

*  I tilfælde af håndtering af smitte på sygehuse, plejecentre og lignende samt på dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner følges også de 
gældende retningslinjer på disse områder. Se mere på sst.dk/da/corona

 ** Hvis du er nær kontakt og færdigvaccineret, kan du undlade selvisolation, hvis du opfylder følgende kriterier:  
  - Der er gået 14 dage efter 2. vaccination, uanset vaccine, 
  - Du har ikke haft symptomer på COVID-19, efter du har haft kontakt med den smittede.  Se mere på sst.dk/nærekontakter
***  I særlige tilfælde kan der gælde andre anbefalinger for testning end på hhv. 4 og 6 dagen. Det kan f.eks. være, hvis du løbende er udsat for smitte, 

hvis du f.eks. passer et smittet barn. I disse tilfælde kan du også få vejledning hos Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 eller læse mere i 
Sundhedsstyrelsens materialer om nære kontakter på: www.sst.dk/nærekontakter
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Er jeg ’anden kontakt’ til en  
person med COVID-19?

*	

Der kan være særlige situationer, hvor kriterierne for at være nær kontakt ikke er opfyldt, men hvor 
der alligevel er en vis risiko for smitte. I de tilfælde kan du være en såkaldt ‘anden kontakt’.

 

Du er ‘anden kontakt’ 
• Bliv testet hurtigst muligt med  

PCR-test eller hurtigtest
• Du behøver ikke gå i selvisolation
• Vær særlig opmærksom på, om du udvikler 

symptomer og husk de generelle,  
smitteforebyggende anbefalinger

Læs mere om ‘anden kontakt’ på Sundhedsstyrelsens
hjemmeside: www.sst.dk/nærekontakter

Du er ikke ‘anden kontakt’  
og skal ikke gøre mere
Husk stadig de generelle, smitteforebyggende
anbefalinger:

• Bliv hjemme hvis du er syg
• God håndhygiejne
• Host eller nys i dit ærme
• Begræns den fysiske kontakt
• Vær opmærksom på rengøring  

og udluftning
• Hold afstand 

Har du deltaget i en begivenhed, hvor der har 
været flere smittede og dermed mistanke om 

en såkaldt ’superspredningsbegivenhed’?

Har du været i nærheden af en smittet person?
Har du f.eks.: 

•  Siddet ved siden af personen f.eks. på dit arbejde eller til 
møde og er nu i tvivl, om du har holdt den anbefalede 
afstand?

•  Holdt den anbefalede afstand til personen, men siddet i et 
tæt lukket lokale i længere tid?

Ja

JaNej

Nej

Start

Dette	er	vejledende	situationer.	Identificering	af	andre	kontakter	vil	altid	bero	på	en	konkret	vurdering	af	den	pågældende	situation.
 I tilfælde af håndtering af smitte på sygehuse, plejecentre og lignende samt på dagtilbud,skoler og uddannelsesinstitutioner følges de 
gældende retningslinjer på disse områder. Se mere på sst.dk/da/corona


