
 

 

     Struer, marts 2021 

Vedr. påskeferie og COVID 19 

Kære kostelever – nye som gamle, 

Jeg sender jer her instruks vedr. påskeferien på kostskolen. Instruksen er til for at sikre, at vi alle kan være 

trygge ved at komme i skole og møde på arbejde igen efter ferien. 

Hvis du som kostelev rejser hjem i påskeferien og forlader Danmark, gælder følgende instruks: 

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse 

Uanset, hvordan du kommer til Danmark (se linket), skal du ved ankomst til kostskolen kunne fremvise en 

negativ test, der ikke er mere end 72 timer gammel. Derefter skal du isoleres og du skal PCR-testes tidligst 

på dag 4 efter din ankomst. Hvis din PCR-test er negativ, vil din isolation blive løftet. 

Hvis du vender tilbage til kostskolen, men IKKE har været i udlandet, er kravet stadig at du skal fremvise 

en negativ test, der ikke er mere end 72 timer gammel, men du skal ikke isoleres. 

Isolation betyder at du skal undgå kontakt med andre så vidt muligt. Derfor skal du skal blive på dit værelse 

og du ikke må have gæster på dit værelse. Du må kun forlade dit værelse for at gå på toilet og i bad, for at 

hente alle dine måltider og for at vaske (se nedenfor). Det er meget vigtigt at bruge håndsprit, når du forlader 

dit værelse. Husk kun at bruge de toiletter, som er reserveret til dig. Du skal bære mundbind overalt på 

kostskolen uden for dit værelse, og du må ikke forlade kostskolen under isolationsperioden. Du skal spise alle 

dine måltider på værelset. Bryder du reglerne for isolation, skal du gennemføre resten af isolationsperioden 

uden for kostskolen, som du selv skal finde og betale. 

Du kan vende tilbage til kostskolen fra mandag 5.4. Ankommer du senere, skal du give Kirsten besked. 

Vedr. mad i isolationsperioden 

Maden til de isolerede elever er klar til afhentning på følgende tidspunkter: 

Morgenmad: 0745 – 0800 

Frokost: 1100 – 1115 

Aftensmad: 1730 – 1745 

Eftermiddags- og aftenskaffe serveres som normalt, men isolerede elever må ikke selv hente det. Lav en 

aftale med en anden kostelev. 

Hvis du ikke er isoleret, får du mad som normalt. 

Kostskolen vender tilbage til normale procedure, når langt størstedelen af kosteleverne er fri af isolationen 

igen. 

Alle kostelever, som er på kostskolen i påsken, skal testes lørdag 3.4 eller søndag 4.4. 

Ophold i påske sker på normale vilkår, og det betyder eleverne selv er ansvarlige for forplejning. Der vil være 

et kontaktnummer som kan anvendes i særlige tilfælde. Ophold i påsken koster 500 kr. pr. uge. 

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse


                                                                                           

 

Og som altid en påmindelse om de generelle retningslinjer: 

Adfærd og hygiejne: 

I skal vaske eller desinficere jeres hænder på nedenstående tidspunkter.  

• Ved ankomst og ved afgang fra skolen. Brug dispenser ved de forskellige indgange. 

• Når hænderne er synligt snavsede. 

• Efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og host i engangslommetørklæde. 

• I skal bruge de  

Hold afstand: 

• Ingen gensynskram, high fives eller andet. 

• Lad være med at dele telefoner, skærme, ipads eller pc. 

• Lad være med at klumpe jer sammen i sofaer, stole osv. Hold afstand. 

Tænk jer om: 

• Host og nys i ærmet. Vask hænder bagefter. 

• Gør jeres pc-tastatur osv. rent hver dag. 

De særlige Covid-restriktioner på kostskolen er forlænget: 

• Ingen gæster ude fra 

• Ingen alkohol 

Symptomer 

1. Har man symptomer, der kan give mistanke om Covid-19, skal man blive hjemme. 

2. Er man testet positiv for coronavirus, skal man blive hjemme, indtil 48 timer efter at symptomerne 

er ophørt. 

3. Er man testet positiv uden at have symptomer, skal man blive isoleret i 7 dage fra testtidspunktet. 

4. Er man nær kontakt til en smittet og endnu ikke smittet, skal man blive hjemme, og følge programmet 

for nære kontakter med hjemsendelse og to test. 

Ved både 1,2,3 og 4 skal man kontakte skolen. 

Mvh 

Mads Brinkmann Pedersen 

Rektor 

 


