Beredskabsplan ifb med COVID-19
(Skoleåret 2020 – 2021)
Symptomer på COVID-19
Sundhedsstyrelsen beskriver følgende symptomer på COVID-19:
Ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber. Nogle kan opleve
hovedpine, tab af smag- og lugtesans, kvalme, diarré og muligvis andre symptomer. Hvis
man er i tvivl kontakt egen læge.
Hvis en elev udviser symptomer i hjemmet
Skolen kan ikke modtage elever med symptomer på COVID-19. Hvis der er tvivl, kontaktes
egen læge. Eleven kan vende tilbage til skolen 48 timer efter sidste symptomer eller straks
efter en negativ COVID-19 test.
Hvis et familiemedlem er testet positiv for COVID-19
Skolen kontaktes, hvis et hjemmeboende familiemedlem er konstateret positiv med
COVID-19 eller eleven har været i tæt kontakt med en positiv testet COVID-19.
Udgangspunktet vil være, at eleven skal testes og være symptomfri, før han/hun kan
vende tilbage til skolen.
Hvis en elev udviser symptomer på COVID-19 på skolen
• Et lokale (Vølund) indrettes til isolationsværelse. Her vil der blive ført tilstrækkeligt
tilsyn indtil eleven hentes af familien.
• Den ansatte påfører sig værnemidler (findes i begge medicinskabe)
• Eleven isoleres i Vølund, og kan benytte udetoilettet.
• Ledelsen kontaktes og er ansvarlig for kontakten til hjemmet.
• Forældre/plejefamilie kontaktes og bedes om af hente eleven så hurtig som muligt.
• Evt. måltider serveres i Vølund af samme ansatte
• Samme ansatte pakker elevens sengetøj og personlige ejendele ned.
• Evt. værelseskammerat henvises til ledigt værelse indtil eget værelse er rengjort.
• Værnemidler rengøres eller smides væk og affaldspose smides ud.
• COVID-19 registreringsskema udfyldes – findes på VIGGO
• Lokalet, kontaktpunkter i Vølund rengøres, når eleven er afhentet.
• Eleven kan vende tilbage til skolen efter en negativ COVID-19 test eller 48 timer
efter sidste symptomer.
Hvis en elev efterfølgende testes positiv for COVID-19
Skolen kontaktes, og ledelsen sørger for at kontakte den pågældende Familiegruppes
forældre. Elever i samme Familiegruppe skal afhentes og må først vende tilbage til skolen
efter en negativ COVID-19 test.

Hvis en elev er i risikogruppe eller kommer fra hjem med person i risikogruppe
• Eleven skal møde på efterskolen, men der skal være særlig opmærksomhed på at
eleven efterlever de skærpede forholdsregler. Kontaktlæreren guider eleven.
•

Sundhedsstyrelsen anbefaler ledelsen i dialog med forældre at foretage en konkret
og individuel vurdering for elever, der tilhører en særlig risikogruppe eller kommer
fra hjem med persona risikogruppe

Hvis en ansat udviser symptomer på COVID-19
Ansatte med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme, indtil det er afkræftet, at der er
tale om COVID-19 eller 48 timer efter sidste symptomer.
Hvis en ansat testes positiv for COVID-19, kontaktes ledelsen og der udarbejdes en
opgørelse over de elever og kolleger, der har været tæt kontakt til. De pågældende elever
og ansatte vil blive bedt om en COVID-19 test.
Ved flere samtidige tilfælde af COVID-19 smittede på skolen
Ved flere tilfælde af COVID-19 smittede blandt elever eller ansatte kontakter skolens
ledelse sundhedsmyndighederne og bestyrelsen, som herefter beslutter om skolen skal
lukkes for at forhindre yderligere smittespredning.
Kommunikation
Al COVID-19 kommunikation til forældre og ud af huset varetages af ledelsen, mens
kommunikation til familiegruppen og dagbogsnotater fortsat kan varetages af personalet.
Der skal være særlig opmærksomhed på at modvirke rygter, utryghed og unødige
bekymringer hos elever, ansatte og forældre.

