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Til forældre til børn i Nakskov Juniorklub 
 
Vi har i den sidste uges tid oplevet en stigende smitte blandt børn på skolerne i Nakskov, og flere klasser og 
årgange fra byens skoler er sendt hjem. Det forholder sig desværre sådan, at et af de børn, som kommer i 
Juniorklubben, er konstateret smittet med corona. Barnet har været i juniorklubben på Gyvelvej 3 i Nakskov 
tirsdag d. 6. og onsdag d. 7. april. 
 
Alle børn, som har haft fysisk fremmøde i klubben tirsdag og onsdag i denne uge er ifølge 
sundhedsmyndighederne derfor at betragte som nærkontakter og skal i isolation. Vi har kontaktet 
forældrene til de børn, som har været til stede i juniorklubben de to pågældende dage og har informeret 
om det videre forløb. Hvis der skulle være sket en registreringsfejl hos os og I ikke er blevet kontaktet 
lørdag eftermiddag, selvom jeres barn har været i juniorklubben tirsdag eller onsdag, så vil jeg bede jer om 
at kontakte mig på mobil 29 79 11 46. 
 
Det, som der skal ske fremadrettet er, at sundhedsmyndighederne anbefaler, at man som nærkontakt får 
taget en test så hurtig som muligt for at se om man er smittet. Denne test kan være en kvik test. Herefter 
skal man testes på 4. og 6. dagen og her regner man fra den sidste kontakt, som man kan have haft med 
den smittede. Hvis jeres barn kun har været i juniorklubben tirsdag, så er 4. dagstesten lørdag og 6. 
dagstesten mandag. Hvis jeres barn også har været i juniorklubben onsdag, så er 4. dagstesten søndag og 6. 
dagstesten tirsdag. Hvis jeres barn er nærkontakt, så skal I kontakte smitteopsporingen på 32 32 05 11. 
Smitteopsporingen kan åbne op for ekstra tider på teststederne, så der bliver flere tider at vælge i mellem. 
4. og 6. dagstesten skal være en pcr-test – det vil sige podning i halsen. Jeg vil endnu en gang gøre 
opmærksom på, at hvis man er nærkontakt, så skal man være i isolation indtil resultatet af 6. dagstesten 
foreligger. 
 
Hvis jeres barn ikke har været i juniorklubben tirsdag eller onsdag, men torsdag eller fredag, så skal jeres 
barn ikke i isolation. I stedet anbefaler sundhedsmyndighederne, at man for en sikkerheds skyld får lavet en 
test, som kan være en kviktest eller en pcr-test. Hvis jeres barn ikke har været i Juniorklubben i den 
forgangne uge, så skal I ikke foretage jer noget.  
 
Da vores personale også er nærkontakter, så skal de testes sidste gang på tirsdag og får først testsvar på 
onsdag. Derfor er Juniorklubben lukket til og med onsdag i næste uge. VI planlægger at have normalt åbent 
igen torsdag d. 15. april. Så frem det viser sig, at der er flere smittede, som har været i klubben torsdag og 
fredag, så har vi en ny situation, hvor vi vil få ny vejledning og nye instruktioner fra 
sundhedsmyndighederne. Men det håber vi ikke.  
 
Hvis det viser sig, at jeres barn får et positivt testsvar og er smittet med Corona, så skal I kontakte mig via 
mit mobilnummer samt ledelsen på jeres barns skole. Hvis I har spørgsmål til ovenstående, så er I velkomne 
til at kontakte mig, Også i løbet af weekenden. 
 
I kan finde yderligere oplysning på disse hjemmesider: 
https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/naere-kontakter 
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/vigtigt-at-vide-naar-du-er-naer-kontakt_kort 
 
 
Claus Kloster Jeppesen 
Ungdomsskoleleder, mobil 29 79 11 46. 
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