26. August 2020
Retningslinjer og vejledning forhold til håndtering af smitte med Corona/Covid 19 på Vejen
Friskole og Børnehave:

Elever og børnehavebørn:
Ved mistanke:
Forældre anvises, at elever IKKE må opholde sig eller sendes i institution eller skole, hvis de har
feber eller andre sygdomstegn.
Barnet skal være symptomfri 48 timer inden skolegang kan genoptages.
Børnene skal inden de kommer i skole igen konsulteres af egen læge eller testes ved en af
sundhedsmyndigheder anviste teststationer.
Ved opstået sygdom i skoletiden, isoleres barnet og forældrene kontaktes med henblik på omgående
afhentning.
Ved konstateret:
Barnet skal isoleres 7 dage fra påvist smitte, og må dog tidligst 48 timer efter ophør af symptomer,
komme i skole, som anvist af sundhedsmyndighederne.
Skolen skal oplyses hurtigst muligt. Skolens ledelse orienterer hurtigst muligt personale, der har
haft ophold i klassen samt klassens øvrige forældregruppe. Medarbejderne og klassens elever
hjemsendes, såfremt de opholder sig i skolen. Alle bliver bedt om testafklaring, og må først møde i
skole ved negativt testsvar.
Hvis det drejer sig om en elev, som er tilknyttet SFO´en orienteres hele SFO`s forældregruppe, og
forældrene skal herefter tilse, at børnene testes med negativt resultat før skolegangen kan
genoptages.

Nærmeste familie eller omgangskreds:
Generelt
Børn og forældre må derfor betragtes som nære kontakter.
Ved symptomer og mistanke:
Eleven kan fortsætte i skole som normalt.
Ved konstateret:
Eleven skal testes 2 gange (se næste side) og have en negativ prøve. Hvis børnene ikke bliver testet,
skal de være hjemme i 7 dage efter den sidste nære kontakt fandt sted uden at udvikle symptomer,
før de må komme i dagtilbud/skole/ungdomsuddannelse igen.

Yderligere information:
•

Symptomerne på COVID-19 er typisk:
o Tør hoste
o Ondt i halsen
o Feber
o Hovedpine
o Vejrtrækningsbesvær
o Muskelsmerter

•

Generelt om definitionen af nære kontakter
o Personer, som bor sammen med en smittet person
o Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. kram) med en smittet person
o Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (hostet
på, berøring med brugt lommetørklæde el.l.)
o Personer, der har haft tæt ”ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15
min med en smittet person (f.eks. længere samtale med en smittet person)

•

Hvornår har du været tæt på en smittet?
o Hvis der er symptomer skal det være fra 48 timer før symptomer til 48 timer efter
symptomer
o Hvis der ikke er symptomer fra 48 timer før test til 7 dage efter test

•

Information nære kontakter til en smittet fra sundhedsstyrelsen
o https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Naerkontakt-090720.ashx?la=da

•

Information til forældre fra sundhedsstyrelsen
o https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilf%C3%A6lde-af-covid-19-iskole,-dagtilbud-mm/Covid_Info-tilforaeldre_A5_Print.ashx?la=da&hash=E53F744A9DCFD715B8317201B9E3AFE8
BD6BCEB6

•

Test, hvis konstateret i nær omgangskreds
o 2 test skal foretages
o 1. test tidligst på 4. dagen efter kontakt
o 2. test 2 dage efter første test.
o Hvis første test er negativ må barnet komme i skole, mens der ventes på 2. test og
resultatet af den.

Personale:

Vi henstiller til, at der i alle arbejdssituationer bruges sund fornuft holdes god håndhygiejne –
afspritning, håndvask og fornuftig afstand.
Generelt:
Er man syg skal man sygemelde sig senest kl. 7.15 og gerne dagen i forvejen ved opkald til
Skoleleder Lars Friis på tlf.: 8171 8969.
Er man symptomfri, hjemsendt og afventer testsvar arbejdes der hjemmefra i det omfang det kan
lade sig gøre.
Ved mistanke:
Ved alle tegn på sygdom med covid-19 lignende symptomer oplyses skolelederen herom, og egen
læge eller lægevagt kontaktes hurtigst muligt med henblik på test og afklaring.
Ved opstået sygdom i skoletiden, kontaktes skolelederen straks og medarbejderen hjemsendes.
Medarbejderen kontakter egen læge med henblik på hurtig testning og afklaring.
Skolelederen kontaktes hurtigst muligt med afklarende testsvar.
Ved konstateret:
Medarbejderen isoleres 14 dage, og forholder sig som anvist af sundhedsmyndighederne.
De øvrige medarbejdere orienteres hurtigst muligt, og sendes til hurtigst mulig testafklaring.

Nærmeste familie eller omgangskreds:
Ved mistanke:
Medarbejderen kan fortsætte i skole som normalt.
Ved konstateret:
Medarbejderen skal testes og have en negativ prøve før fremmøde på skolen.

