Instruks/procedure
I tilfælde af at en medarbejder/elev får symptomer på eller positiv test for
COVID-19
Hvordan smitter COVID-19?
COVID-19 smitter ved dråbesmitte (det vil sige ved dråber fra luftvejene, primært ved hoste og nys) og
kontaktsmitte (det vil sige ved overførsel af smitstof fra næse og mund via hænder og genstande, man
rører ved, fx via håndtryk og via overflader m.v.).

Hvad er symptomerne på COVID-19?
Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og tab af smags- og
lugtesans, som hos nogle kan være ledsaget af stoppet næse eller løbenæse. De fleste med mild
sygdom får ikke brug for lægehjælp.
Ved forløb med forværring kan der senere opstå åndenød, herunder hurtig vejrtrækning, og der vil være
behov for lægehjælp.
Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er mindre
sandsynligt at symptomerne skyldes COVID-19.

Hvad skal gøres ved mistanke om COVID-19?
Hvis en elev eller en medarbejder får symptomer på COVID-19, mens de er på skolen, skal de hurtigst
muligt tage hjem.
En elev eller medarbejder med symptomer på COVID-19 bør isoleres i hjemmet indtil 48 timer, efter
symptomerne er ophørt. Det anbefales, at egen læge kontaktes med henblik på vurdering og evt. test.
Man regnes også for at være smittet, hvis man testes positiv for COVID-19, selvom man ikke har
symptomer. I sådanne tilfælde skal man blive hjemme i 7 dage efter testen er taget, og man anses
herefter for smittefri. Hvis man undervejs udvikler symptomer på COVID-19, skal man blive hjemme indtil
48 timer, efter symptomerne er ophørt.

Forholdsregler ved ét tilfælde af COVID-19
Konstateres det, at en elev eller en medarbejder er testet positiv for COVID-19, orienteres øvrige elever
(og disses forældre) og medarbejdere herom – uden at der oplyses om den pågældendes identitet.
Med samtykke fra medarbejderen/eleven (dennes forældre) kan den pågældendes identitet oplyses
specifikt til medarbejdere/elever (deres forældre), der er nære kontakter til den pågældende.
Ved et enkelt tilfælde i en stamklasse, sendes stamklassen straks hjem. Klassens lærere sendes hjem i
det omfang, de har haft klassen i løbet af de 48 timer, der ligger umiddelbart før, eleven blev testet
positiv. Valghold sendes ligeledes hjem, hvis der i løbet af disse 48 timer har været undervisning med
deltagelse af den positivt testede elev på holdet.
Hvis en lærer testes positiv, sendes de hold/stamklasser hjem, som vedkommende har undervist i løbet
af de 48 timer forud for testen.
Hvis en anden medarbejder testes positivt, vurderes i det konkrete tilfælde, hvilke medarbejdere eller
elever, der må hjemsendes.

Opsporing af elever og medarbejdere, der er nære kontakter til personer
med COVID-19
Elever eller medarbejdere, der er testet positiv for COVID-19, anmodes om at opspore deres nære
kontakter og informere dem om, at de er i risiko for at være smittet. Skolen er behjælpelig med dette
opsporingsarbejde ved henvendelse til relevante myndigheder.

Nære kontakter vil som udgangspunkt være dem, man bor sammen med og dagligt deler soveværelse,
sofa, kram osv. med. På skoler vil der for elever være tale om en mindre gruppe, hvor man ikke har haft
mulighed for eller respekteret afstandskravet.
Skolen formidler – med samtykke fra den smittede medarbejder/elev (dennes forældre) – specifik
information om tilfældet til medarbejdere og elever (deres forældre), som skolen vurderer kan være at
regne for nære kontakter.
Skolen sender Sundhedsstyrelsens informationsmateriale til kredsen af nære kontakter.

Forholdsregler ved flere tilfælde af COVID-19
Ved flere tilfælde af COVID-19 (ud over blandt nære kontakter eller elever/medarbejdere, der oplagt er
smittet andetsteds, fx i husstanden) er der tale om et udbrud, og det skal afklares, om der er sket større
smittespredning. I den forbindelse skal det afgrænses, hvem der anses for at være en del af udbruddet.
Skolen søger i denne situation rådgivning hos Styrelsen for patientsikkerhed.

