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Corona – skriv … opsummering – præcisering HM/LB august 2020 

Eleven/Personale: 

Har man mistanke om Covid-19, skal man ikke i skole, men blive hjemme indtil 48 timer efter 
symptomerne er ophørt. Vi anbefaler kontakt til egen læge med henblik på vurdering og evt. test.  
Bliver man testet, og er man negativ, er man igen velkommen i skolen.  
Er man positiv uden symptomer, regnes man stadig som smittet og skal blive hjemme 7 dage efter testen er 
taget.  
Udvikler man undervejs symptomer, skal man blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er 
ophørt. 

 

Når vi som skole får besked om, at en elev er smittet med coronavirus, beder vi om samtykke, således at vi 
fra ledelsens side kan informere øvrige forældre og medarbejdere om denne situation. Det vil foregå på 
skoleintra som udgangspunkt.  

Skolen vil ligeledes i denne situation og med samtykke fra de ”berørte” forældre hjælpe med at opspore 
andre børn/unge/medarbejdere, der kan regnes for nære kontakter til den smittede.  

Hvis vi som skole vurderer, at dit barn har været i nær kontakt med en smittet, vil vi kontakte dig direkte. 
Du kan også blive ringet op af Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, 
som hjælper med kontaktopsporing.  
Kun forældre til børn, som vurderes at være nære kontakter til en smittet, kontaktes direkte. Nære 
kontakter definerer man personer, som man har haft længerevarende tæt kontakt med. For børn kan det 
være andre børn eller voksne i f.eks. skole og fritidsaktiviteter, der f.eks. har haft direkte fysisk kontakt med 
barnet eller leget sammen på mindre end 1 meters afstand i mere end 15 min. 

 

Hvornår betragtes du som nær kontakt?  
Følgende personer betragtes som nære kontakter:  

• Personer, som bor sammen med en smittet person.  
• Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person.  
• Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet 

hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.). 
• Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til 

en smittet person (f.eks. samtale med personen). 

Nære kontakter vil således typisk være dem, man bor sammen med og dagligt deler soveværelse, sofa, 
kram osv. med.  
Det vil også være de få kolleger og venner, som man ikke har haft mulighed for at holde afstand til, f.eks. 
hvis man har været nødt til at stå meget tæt på en kollega i længere tid, eller hvis man har rykket lidt for 
tæt sammen om et middagsbord med venner.  
For børn kan det være andre børn eller voksne i f.eks. skole og fritidsaktiviteter, der har været i nær kontakt 
med barnet, f.eks. direkte fysisk kontakt eller leget sammen på mindre end 1 meters afstand i mere end 15 
minutter.  
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I de allerfleste arbejdssituationer vil man ikke have så tæt kontakt, at man betragtes som en nær kontakt. 
De kolleger, som man arbejder sammen med, f.eks. på en afdeling på et sygehus, et plejehjem eller på et 
kontor, og som man ikke har været tættere på end 1 meter i en sammenhængende periode på mere end 15 
minutter, betragtes IKKE som nære kontakter 

Hvordan skal dem, du bor sammen med forholde sig, når du er nær kontakt?  
Din familie og andre, som du bor sammen med, behøver ikke blive hjemme, og kan godt gå på f.eks. 
arbejde, i skole, ud for at handle osv.  
Du bør til gengæld så vidt muligt isolere dig fra dem, mens du venter på svar på din første test, som 
beskrevet ovenfor. 

Særligt for børn.  
De fleste børn får et mildt forløb af COVID-19, men skal som udgangspunkt følge de samme anbefalinger 
som voksne. Børn, som er nære kontakter, bør således også isoleres i hjemmet og testes ligesom voksne. 
Vær opmærksom på, at børn har behov for omsorg og kontakt som kram og trøst, og at dette er vigtigere 
end at holde afstand. Hvis der ikke er andre, der kan tage sig af barnet, skal du derfor tage dig af barnet, 
som du ellers ville, men du skal være særlig opmærksom på hygiejne og rengøring. Det gælder både, hvis 
det er dig, og hvis det er barnet, som er testet positiv. 
 

Barnet kan møde i skole, hvis den første test er negativ, og barnet fortsat ikke har symptomer. Hvis 
barnet testes positiv, så undlad at sende barnet i skole og læs informationsmaterialet Til dig, der er testet 
positiv for ny coronavirus.  
Man kan vælge at undlade at teste børn under 12 år, som er nære kontakter og ikke har symptomer, da det 
kan opleves ubehageligt for dem. I stedet kan man vælge at holde barnet hjemme i 7 dage efter, at den 
sidste nære kontakt fandt sted. Hvis barnet ikke har fået symptomer i de 7 dage, kan barnet igen møde i 
skole. 

Hvad gør du, hvis du er nær kontakt, og testen er negativ?  
Hvis den første test er negativ, og du ikke har nogen symptomer på COVID-19, behøver du ikke længere 
være i selvisolation. Det er dog fortsat vigtigt, at du overholder de generelle råd om forebyggelse af 
smittespredning, da testen kun er et øjebliksbillede.  
Hvis du skal have taget 2 tests, er det vigtigt, at du får taget den 2. test, også selvom din første test er 
negativ for at være sikker på, at du ikke er smittet. Du skal være ekstra opmærksom på mulige symptomer 
på COVID-19 i 14 dage efter, at du har været i nær kontakt med den smittede – også selv om din test var 
negativ. Hvis du oplever symptomer på COVID-19 er det vigtigt, at du bliver hjemme, indtil du er helt rask – 
det vil sige indtil 48 timer efter, at dine symptomer er ophørt 

 
Corona-beredskab 
Scenarier med smitte relateret til skolen: 
Mor eller far til en elev bliver testet positiv!  
Eleven må ikke komme i skole. Da eleven på denne måde betragtes som nær kontakt til forældrene, skal 
barnet agere som sådan: 2 test. Hurtigst muligt – husk test 2 skal være 2 dage efter. Eleven kan vende 
tilbage ved første negative test. 
 
En søster til en elev bliver testet positiv!  
Eleven må ikke komme i skole. De betragtes som nære kontakter, og eleven skal agere som sådan: 2 test. 
Hurtigst muligt – husk test 2 skal være 2 dage efter. Tilbage ved første negative test. 
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En elevs bedste kammerat bliver testet positiv! 
Det kommer an på situationen. Har de sovet sammen – været i tæt samtaler i længere tid – spillet fodbold / 
fysisk aktivitet inden for de sidste 6 dage, er de nære kontakter.  
I så fald må eleven ikke komme i skole. De betragtes så som nære kontakter, og eleven skal agere som 
sådan: 2 test. Hurtigst muligt – husk test 2 skal være 2 dage efter. Tilbage ved første negative test. 
 
. 
 
En elev i en klasse!  
De andre elever er som udgangspunkt IKKE nære kontakter, og der skal ikke ske mere, end at forældrene 
som tidligere nævnt skal informeres. Det kan vurderes at lade sidekammerat/er definere som tætte 
kontakter.  
 
To elever i forskellige klasser!  
Det må bero på den konkrete situation. Hvis det er klasser, der ligge op af hinanden – bruger samme toilet, 
håndvask osv., vil man sikkert skulle sende disse klasser hjem.  
Er det indskoling – og udskoling skal der ikke ske yderligere end at være ekstra opmærksom på symptomer. 
Evt. vil man øge rengøringsniveau.  
Her vil vi under alle omstændigheder være i kontakt med den kommunale sundhedstjeneste som skole for 
at sikre, at vi i situationen gør det helt rigtige.  
 
To elever i samme klasse! 
Klassen sendes hjem.  
Vi skal have kontakt til den kommunale sundhedstjeneste (vores sundhedsplejerske), som skal hjælpe os 
videre.  
Eleverne i klassen betragtes umiddelbart som nære kontakter og må derfor ikke komme i skole. De skal  
agere som sådan: 2 test. Hurtigst muligt – husk test 2 skal være 2 dage efter. Tilbage ved første negative 
test. 
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