
 

Forebyggelse og håndtering af Covid-19 
smittet 
(Skolen generelle Beredskabsplan for Covid-19 findes på skolens hjemmeside her.) 

 
Sundhedsstyrelsen den 5. august offentliggjort nyt vedr.  håndtering af smitte på bl.a. 
efterskoler.  
 
For Gødvad Efterskole betyder det følgende: 
 

• Personer der er påvist smittet skal blive hjemme eller bliver sendt hjem og skal gå i 
selvisolation.  
 

• Selvisolation ved positiv PCR-test kan ophæves:   
o 48 timer efter at personen ikke længere har symptomer, eller 
o 10 dage efter symptomstart, hvis vedkommende har haft to feberfrie dage, og har 

det betydeligt bedre. (det er acceptabelt med milde restsymptomer som let hoste 
eller tab af smags- og lugtesans), eller  

o 7 dage efter testen blev taget (ikke 7 dage efter modtaget testsvar) hvis man ikke 
har haft symptomer  

o Skolen kontaktes for aftale om retur til skolen. 
 

• ”Nære kontakter”, der ikke er vaccineret eller ikke er immune, vil blive sendt hjem til 
selvisolation og skal PCR-testes på 4. og 6. dag og have to negative resultater før retur til 
efterskolen. 
 

• Øvrige nære kontakter der er immune eller vaccineret skal PCR-testes. Der vil blive tale om 
en konkret vurdering om hvem, der er ”nære kontakter” og om testningen skal foregå på 
skolen eller hjemme. 
 

• Man vil blive betragtet som nær kontakt, hvis følgende er opfyldt: 
o Værelseskammerater til en der er påvist smittet  
o Personer, der har haft direkte fysisk kontakt med en smittet 
o Alle, der har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med 

personen) med en smittet. (Særlig opmærksomhed ved f.eks. sangtimer) 
 

 

• Forældre til ”Nære kontakter” vil blive informeret direkte og øvrige forældre vil få generel 
information. 

 
 
Test:  

Alle efterskoler er af myndighederne blevet kraftigt opfordret til at forsætte de to ugentlige test af 
elever og personale frem til 1. oktober 2021. Gælder ikke personer der har Coronapas ifb. med 
vaccination.  
 
Da antallet af personer på skolen uden Coronapas er under 10%, findes det tilstrækkeligt, at der 
testes 1 gang om ugen og samtidig opfordrer vi, at der testes, hvis eleven er hjemme på weekend. 
 
Testning vil indtil videre foregå på skolen. Der vil senere blive taget stilling til at benytte det 
offentlige testcenter i Silkeborg. 
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