
sst.dk/corona Side 1/5 

 

 coronasmitte.dk 

 

 

 

 
 

Sundhedsstyrelsens gode råd 
 

Socialt samvær i 
den kommende 
tid med COVID-19 
07.01.2021 

 
 

 
 
 

 

http://sst.dk/corona
http://coronasmitte.dk/


sst.dk/corona Side 2/5 

 

 coronasmitte.dk 

 

 
COVID-19 er navnet på den sygdom, som man kan udvikle, 
hvis man smittes med ny coronavirus. 

 

Smitte 

 

 
 

 

 
Symptomer 

 
Tør hoste Ondt i halsen 
Feber Hovedpine 
Vejrtrækningsbesvær Muskelsmerter 

 
 

Generelle råd til forebyggelse af smittespredning  

 

 

 

Undgå håndtryk, kindkys og kram. 

 

Hold afstand – og bed andre tage hensyn. 
 

 

 

Vigtigt at vide om ny coronavirus/COVID-19 
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1. Socialt samvær i en tid med COVID-19 
 
Vi har udbredt samfundsmitte i Danmark, og det er vigtig, at vi bevarer epidemikontrollen. Det er derfor 
særligt vigtigt at forebygge smitte med ny coronavirus ved at se færre personer.  
 

2. Begræns dit sociale netværk 
 
Din sociale omgangskreds under COVID-19  

 Hold dig til få personer 
 Hold dig til de samme personer 
 Overvej om du skal ses med andre end din husstand 

 
 
Derfor skal du: 

 Aflyse aftaler med personer du ikke plejer at ses med  
 Se så få som muligt og vær aldrig mere end 5 sammen 
 Begrænse din omgangskreds til meget få personer og ikke mere end 5 ud 

over din husstand, og dem du ser på fx arbejde eller i daginstitutionen  
 Begrænse antallet af besøgende indenfor  
 Holde det kort og gerne udenfor, hvis du ses med personer uden for din 

husstand  
 Aflyse alle aftaler, hvis du har symptomer, er testet positiv for COVID-19 

eller er nær kontakt  
 

 
Hold afstand 

 Hold mindst 2 meters afstand til andre  
 Undgå håndtryk, kindkys og kram, når I hilser på hinanden 
 Planlæg hvordan du kan gøre det nemmere at holde afstand, fx ved at mødes uden for  

 
Bliv hjemme og aflys samvær, hvis du er syg 

 Alle der har symptomer på COVID-19 eller som er nære kontakter til personer smittet med ny 
coronavirus – skal gå i selvisolation og sørge for at blive testet  

 Tal åbent om, at man ikke mødes, hvis man har symptomer, er testet positiv eller er blevet nær 
kontakt til en smittet person  

 
Hold kontakten på andre måder end at mødes fysisk 

 Ring sammen eller brug videoopkald, hvor man kan ses til en snak over en kop kaffe eller spise 
middag sammen på afstand  

 Brug virtuelle muligheder for at mødes flere sammen, fx med bogklubben, venner eller for at 
spille sammen. 

 Opret fx familie- eller vennegrupper, hvor I har mulighed for at dele billeder fra hverdagen på 
sociale medier 
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Unge 
 Unge skal følge de samme anbefalinger som voksne  
 Gå fx en tur med din nære ven i stedet for at mødes hjemme  
 Hold kontakten virtuelt, fx via video, beskeder, billeder eller samtaler  

 
Børn 

 Børn skal følge de samme anbefalinger som voksne 
 Undgå legeaftaler med børn, som dit barn ikke plejer at lege med 
 Lad børn lege udenfor  
 Hjælp børnene med at overholde god håndhygiejne, undgå kram og tæt kontakt i længere tid 

 
 

3. Socialt samvær   

 
Besøg hjemme skal begrænses 

 Undgå så vidt muligt at få besøg derhjemme 

 Hvis du har besøg så inviter kun få 

 Inviter kun personer fra din lille omgangskreds, som du ser tit  

 Hold det altid kort  

 Sørg for mindst 2 meters afstand fra næse til næse både når I sidder ned og bevæger jer rundt 

 

Gør rent og luft ud  
 Gør grundigt rent både inden og efter at I mødes, især overflader, som berøres af flere, fx 

dørhåndtag, gelændere, lyskontakter, bordkanter mv.  

 Luft ud før og efter du har besøg og også gerne undervejs 

 
Fokus på hygiejne 

 Gør det nemt at opretholde god håndhygiejne derhjemme. Sørg fx for at der er håndsprit. Fjern 
fælles håndklæder, og brug i stedet engangshåndklæder eller papirservietter 

 Undgå fælles skåle, hvis du fx serverer kage eller snacks til kaffen 

 Hold god hygiejne ved tilberedning, anretning og servering af mad. Anret gerne maden på 
forhånd, ellers sørg for at alle har eget bestik til at tage med.   

 

 

4. Vil du vide mere? 
 
Sundhedsstyrelsen har en række udgivelser til dig, der gerne vil læse mere om, hvordan du i din 
hverdag kan forebygge smittespredning med ny coronavirus og blive klogere på baggrunden for 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger.  

COVID-19: Forebyggelse af smittespredning. Beskriver en række generelle anbefalinger for 
forebyggelse af smittespredning, som har ligget til grund for anbefalingerne i dette 
informationsmateriale. sst.dk/da/udgivelser/2020/covid-19-forebyggelse-af-smittespredning  
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Sundhedsstyrelsens gode råd: Gode råd til dig, der er i øget risiko. Giver gode råd til personer og 
pårørende til personer, som er i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19, samt hvilke sygdomme og 
tilstande, der vurderes at kunne medføre øget risiko.  
sst.dk/da/udgivelser/2020/haandtering-af-covid-19-anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko  
 
Sundhedsstyrelsens gode råd: Brug af mundbind. Giver gode råd til hvornår og hvordan man skal 
anvende mundbind, samt hvilke typer der er egnede i det offentlige rum. 
sst.dk/da/Udgivelser/2020/Sundhedsstyrelsens-gode-raad-Brug-af-mundbind 
 
Sundhedsstyrelsens gode råd: Større offentlige forsamlinger, fx en demonstration. Giver gode råd og 
forslag til, hvordan man kan mindske risiko for smittespredning ved demonstrationer o.l. 
sst.dk/da/Udgivelser/2020/Stoerre-offentlige-forsamlinger 
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