Corona-opdatering
Kære forældre
Som skole modtager vi løbende information fra myndighederne om, hvordan vi skal forholde os, hvis vi
skulle få Corona-smitte ind på skolen. Det har vi skrevet til jer om flere gange og senest den 17. august.
I det sidste nye opdaterede materiale fra 25. august 2020 anbefaler Sundhedsstyrelsen følgende:
Uddrag fra:
1. Hvis der er holdt 1 meters afstand: Der igangsættes konkretet vurdering af, hvem der er nære
kontakter til den smittede - både nære kontakter i klassen og uden for. De nære kontakter testes to
gange efter programmet for smitteopsporing af nære kontakter. I tillæg hertil igangsættes, ud fra
et forsigtighedsprincip, en screening af medarbejdere, børn og elever i samme klasse. De sendes
hjem med henblik på at blive testet én gang. Børn/elever og medarbejder må vende tilbage igen
efter, de har fået svar på, at de ikke har COVID-19, og ikke har symptomer.

2. Hvis anbefalingen om 1 meters afstand har været fraveget i overensstemmelse med
retningslinjerne: Hele klasse anses for at være nære kontakter, og testes to gange efter
programmet for smitteopsporing af nære kontakter. Herudover skal der igangsættes konkret
vurdering af, hvem der, ud over børn/elever/medarbejdere i samme klasse, er nære kontakter til
den smittede. Børn/elever/medarbejdere kan vende tilbage igen efter, de har fået svar på, at de
ikke har COVID-19, og ikke har symptomer.
Og hvad er det så, de skriver?
Den korte opsummerede udgave af ovennævnte er, at skulle vi få et tilfælde med Covid-19 hos en elev i en
klasse, vil vi, helt i tråd med, hvad vi tidligere har skrevet, vurdere situationen.
Eleverne i klassen sendes hjem til test, og de elever, som er nære kontakter, skal testes 2 gange og må først
vende tilbage, når man har en test, hvor der ikke kan påvises Covid-19 og i øvrigt er rask/symptomfri.
Hvis vi ved vurderingen skønner, at hele klassen har været tæt på den smittede, vil vi anse alle elever i
klassen og de involverede lærere som nære kontakter, hvorfor de alle skal testes to gange og først må
vende tilbage efter test to, hvor der ikke kan påvises Covid-19 og man i øvrigt er rask/symptomfri.
Der er for så vidt intet grundlæggede nyt i denne informationsskrivelse ud over, at man anbefaler, at man
ved smitte som udgangspunkt sender hele klassen hjem – det er det nye.
Vi oplever at være i rigtig god kontakt med jer, hele forældregruppen, tak for det. Vi får løbende
informationer om de få smittetilfælde, der knytter sig til familie og bekendte med relation til Randers
Realskole. Tallet er meget beskedent – heldigvis.
Med venlig hilsen

