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Instruks1 for håndtering af personale og elever med symptomer på
COVID-19
Hvis en person i husstanden er smittet
Man skal lade sig teste 2 gange – en gang med det samme og så en uge efter - og derudover
skal man isolere sig selv indtil svaret på første test er kommet (og er negativt).

Hvis man har symptomer
Man skal blive hjemme indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt.
Skolen (Louise Ramkilde) kontaktes på lr@mail.gsk.dk2. Man skal følge undervisningen
virtuelt, med mindre man er så syg, at man ikke kan. Skolen informerer de pågældende hold,
klasse og lærere om, at en person er testet positiv. Vi oplyser ikke uden samtykke navnet til
andre end lærerne. Vi anbefaler, at alle kontakter lader sig teste.
Hvis man har symptomer, anbefales det, at man lader sig teste.
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Denne instruks er udarbejdet efter Sundhedsstyrelsens Information om forholdsregler ved tilfælde af

COVID-19: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilf%C3%A6lde-af-covid-19-i-

skole,-dagtilbud-mm/Information-om-COVID-19-til-dagtilbud_-skolermm.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337
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Lærerne melder sig dog syge på sædvanlig vis.

Hvis man er smittet
Skolen (Louise Ramkilde) kontaktes på lr@mail.gsk.dk. Man skal følge eller afholde
undervisningen virtuelt, med mindre man er så syg, at man ikke kan. Skolen informerer
elevens hold, klasse og lærere om, at en person er testet positiv. Vi oplyser ikke uden
samtykke navnet til andre end lærerne. Vi anbefaler, at alle kontakter lader sig teste to gange
– en gang med det samme og så en uge efter. De nære kontakter (dem man har haft direkte
fysisk kontakt med bør også lade sig teste to gange og derudover isolere sig selv indtil svaret
på første test er kommet (og er negativt).
Hvis man er testet positiv for COVID-19 og ikke har symptomer skal man blive hjemme i 7
dage efter testen
Hvis man undervejs udvikler symptomer, skal man blive hjemme indtil 48 timer efter
symptomerne er ophørt.

Hvis flere på skolen er smittet samtidigt
I fald flere er smittet samtidigt kontakter skolen myndighederne for vejledning.

Fravær
Hvis man er i isolation eller er hjemme med så milde symptomer, at man kan gennemføre
eller deltage i undervisningen hjemmefra, skal man gøre det. Elever der deltager i virtuel
undervisning får ikke fravær.
Hvis man er syg og ikke kan følge undervisningen, får man fravær (som sædvanligt).

