COVID-19 – Hvad gør jeg/vi hvis?
Sygdom, smitte og test
Med efterårets komme går vi ind i en periode med snue og ’våde næser’. Isoleret set er en snottet
næse ikke alvorlig, men hvis man er snottet og samtidig har ondt i halsen og let feber, tænker vi,
man bør kontakte lægen og som udgangspunkt blive hjemme - vi skal stadig passe ekstra godt på
hinanden.
Før COVID-19 ville man også blive hjemme med disse tre symptomer, og først møde op igen når man
var feberfri – dette er stadig gældende.

Mit/vores barn har symptomer på COVID-19
Hvis dit/jeres barn har symptomer, og I er tvivl om, hvorvidt det er COVID-19:
-

Barnet må ikke møde på skolen, men bør testes hurtigst muligt
I øvrigt følges myndighedernes anbefalinger. ( https://www.sst.dk/da/corona )
Man må først møde i skole efter et negativt testresultat.

Mit/vores barn har været i nærkontakt med en, der viser symptomer på COVID -19
Hvis dit/jeres barn har været i nær kontakt med en, der udviser symptomer på COVID-19 (men
som ikke er konstateret smittet), skal I følge myndighedernes retningslinjer:
-

Man skal forholde sig som normalt/gå på arbejde/gå i skole m.v., mens man venter på, at
ens ”nærkontakt” får svar på test.
Er du/I i tvivl: kontakt da egen læge eller myndighedernes corona hotline på 70 20 02 33.

Mit barn får konstateret COVID-19
Hvis dit/jeres barn bliver testet positiv med COVID-19:
-

barnet skal i hjemmekarantæne
må først møde i skole tidligst 7 dage efter testen er foretaget (hvis barnet ingen
symptomer har) eller 48 timer efter symptomer er ophørt.
I det omfang eleven kan, skal han/hun følge undervisningen via Intra og på Teams.
I skal straks orientere skolen på telefon: 32 58 05 35 eller mail: info@sktannaeskole.dk.
Skolen vil herefter kunne træffe de rette foranstaltninger for at inddæmme smitte.

Karantæne – hvad betyder det for os?
Så snart du/I beslutter at lade dit/jeres barn teste for COVID-19 – enten på grund af symptomer
eller fordi skolen har sendt din klasse hjem – er myndighedernes retningslinjer:
-

at barnet skal betragtes som smittet og gå i karantæne.

Det gælder således også, mens I afventer svar på COVID-19 test, eller hvis barnet er påvist smittet
med COVID-19. Du skal i karantæne eller selvisolation, som det også kaldes.

At være i karantæne betyder, at man ikke må forlade sit hjem (hverken for at gå i skole, dyrke
fritidsinteresser, passe fritidsjob, gå til fest eller andet).
Bliver din klasse sendt hjem, fordi én fra din klasse er konstateret smittet:
-

er alle elever i karantæne/selvisolation frem til resultatet af den enkeltes test foreligger
(det kan være, at der skal to tests til, så kontakt myndighedernes Corona hotline på 70 20
02 33 og få rådgivning om din personlige situation).

Hvordan med fravær i forbindelse med test/eller karantæne.
Fraværet vil blive noteret som lovligt, men vi har en forventning om, at eleven/hjemmet følger
med på Intra/Teams i det omfang, det kan lade sig gøre.
Der er konstateret COVID-19 i husstanden
Hvis en af elevens nære kontakter/en i husstanden er konstateret smittet:
-

skal eleven ikke møde i skole, men gå i selvisolation og hurtigst muligt lade sig teste
(tidligst 4 dage efter mulig smitte).

Hvis testen er positiv (altså at eleven er konstateret smittet med COVID-19):
-

skal I give besked herom til skolens kontor på tlf. 32 58 05 35 eller på mail:
info@sktannaeskole.dk I visse tilfælde kan det være nødvendigt med 2 negative
testresultater. Kontakt myndighederne på 70 20 02 33 for rådgivning om din personlige
situation.

OBS: En nær kontakt er en i husstanden eller en, man har været i tæt kontakt med i det tidsrum,
hvor den smittede kunne smitte.
-

For smittede med symptomer gælder det 48 timer før symptomerne startede og indtil 48
timer efter symptomerne ophørte.
For smittede uden symptomer er smitteperioden iflg. Sundhedsstyrelsen 48 timer før til 7
dage efter at vedkommende har fået foretaget testen.

Hvordan får I besked, hvis en fra jeres barns klasse er blevet testet positiv for COVID-19
I vil blive orienteret via Intra og SMS.
Hvis vi får beskeden i skoletiden, vil elever fra 4. -10.klasse blive sendt hjem fra skolen.
Fra 0.-3.klasse finder vi selvfølgelig en løsning, så eleverne kan blive hentet.
Hvad gør skolen, hvis der konstateres COVID-19 blandt elever og ansatte
I forhold til håndteringen af smitte med COVID-19 på skolen følger vi Sundhedsstyrelsens
retningslinjer. Denne tager udgangspunkt i to scenarier:
1) Hvad skal der gøres ved ét tilfælde af COVID-19
2) Hvad skal der gøres ved flere tilfælde af COVID-19

Som udgangspunkt orienterer ledelsen forældre og medarbejdere om, at der er ét smittetilfælde
på skolen, uden at der oplyses om den pågældendes identitet med mindre, der indhentes
samtykke hertil fra forældre eller medarbejderen. Herefter handler ledelsen ud fra
Sundhedsstyrelsens retningslinjer. I denne vejledes der ligeledes i forhold til opsporing af nære
kontakter på skolen.
I forhold til ovenstående vil skolen ligeledes være i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed for
videre rådgivning.
Afhængigt af hvor stort et udbrud af smitte med COVID-19, der evt. påvises, skal skolen sende
enkelte elever og medarbejdere hjem. Skolen kan også sende enkelte eller flere klasser hjem
afhængigt af udbruddet. Det kunne f.eks. være en eller flere årgange, der har fraveget
anbefalingen om 1 meters afstand. Det vil ofte, især hos mindre børn, være svært at overholde
anbefalingen om 1 meters afstand. (Indskoling, SFO mm)
Undervisning
0.-5. klasse
Hvis en klasse sendes hjem, vil undervisningsplaner for de enkelte fag blive lagt ud på intra i
lektiebogen. Klassens hovedfagslærere vil desuden løbende havde kontakt med eleverne via intra
og telefonen. For elever, der har mulighed for det, vil der ligeledes være mulighed for at være i
kontakt med lærerne via teams.
6.-10.klasse
Her vil klasserne som udgangspunkt følge deres normale skema, og undervisning vil foregå via
teams. Dog vil nogle af møderne på teams have karakter af korte sessioner med en
introduktion/eller opfølgning på opgaver mv., eleverne har arbejdet med.
Undervisere, der sendes symptomfri hjem i forbindelse med test eller opsporing af nære
kontakter, varetager deres undervisning via teams hjemmefra.

