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Struer 160821 

Orientering om gældende retningslinjer 

Kære alle elever og ansatte, 

Skolen er åbnet med følgende retningslinjer: 

1. Der skal ikke vises et coronapas, og dermed er der ikke krav om at I skal være nytestet. 

2. Der er heller ikke et afstandskrav på skolen. 

3. Vi fastholder dog lokale retningslinjer: 

• Brug håndspritten 

• Følg kantinens regler 

• Udvis fornuftig nyse/og hosteetikkette – brug ærmet. 

 

4. Vigtigst: Bliv hjemme hvis du er syg. 

Hvis du er konstateret smittet,  

• skal du blive hjemme, og du skal kontakte skolen straks. 

• Du skal gå i isolation – og det betyder at du skal følge myndighedernes anvisninger. 

• Du må bryde isolationen og komme i skole igen, 

 

48 timer efter at du ikke længere har symptomer, eller 

10 dage efter symptomstart, hvis du 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 

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

Nære kontakter: 

Man er ikke længere nær kontakt pr. automatik, fordi man går i samme klasse eller på samme hold. 

Nedenstående kriterier skal være opfyldt: 

1. Man bor sammen med en, der har fået påvist SARS-CoV-2. 

2. Man har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. kram) eller direkte kontakt til smittefarlige 
sekreter (f.eks. hoste eller nys) med en, der har fået påvist SARS-CoV-2. 

3. Man  har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter (f.eks. i samtale med personen) 
med en, der har fået påvist SARS-CoV-2, dog indenfor 2 meter i en af nedenstående 
situationer, hvor der er øget risiko for smitte:  

 

- Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb  

- Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse  

- Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning 

 

Skolen kontakter i samarbejde med den smittede de nære kontakter. 
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Hvis man er identificeret som nær kontakt, får man af skolen besked på: 

1. Kontakt coronaopsporingen (32 32 05 11) 

2. PCR-Test på 4 og 6 dag og gå i selvisolation. 

3. Når man kan fremvise negativt svar på 2. test, må man komme i skole igen. 

4. Er man vaccineret, er der ikke krav om selvisolation, men man skal testes efter kontakt til 

coronaopsporingen. 

Anden kontakt: 

Hvis man har siddet i møde eller har haft undervisning på skolen med en smittet person, som man 

regelmæssigt omgås, vil man være anden kontakt. Her anbefales det at man lader sig teste én gang (PCR eller 

kviktest). Man skal Ikke gå i isolation. 

Mvh Mads Brinkmann 
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