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Regler for færden på skolen  
- Vask hænder/sprit hænder af, når du kommer og går og løbende gennem dagen. 
- Begræns den fysiske kontakt.  
- Host/nys i ærmet. 
- Tag initiativ til at få luftet ud og hjælp til med at få sprittet kontaktflader af 

 
Test og symptomer 

- Alle elever og alle ansatte anbefales at tage to corona-tests ugentligt (gælder ikke, hvis du har 
været smittet inden for de seneste 12 uger). Du vil kunne få udleveret selvtests på skolen. 

- Har du Corona-symptomer, skal du blive hjemme i isolation og bestille en pcr-test. Bliv hjemme, til 
du har et negativt testsvar og er rimeligt rask.  

- Bliver du testet positiv for Corona skal du gå i selvisolation og kontakte Coronaopsporing på 
telefon 32320511. Er du testet positiv via en kviktest, skal du bestille en pcr-test hurtigst muligt. Du 
skal informere skolen. Du kan ophæve selvisolationen, når dine symptomer er forsvundet (dog først 
4 døgn fra testtidspunktet). Det er acceptabelt med milde restsymptomer som let hoste eller tab af 
smags- og lugtesans. Hvis du ingen symptomer har, kan du ophæve isolationen 4 døgn efter 
testtidspunktet. 

- Er du ”Nær eller øvrig kontakt” til en smittet, så skal du tage en kviktest eller pcr-test 3 døgn efter 
den smittede persons testtidspunkt (medmindre du har været smittet indenfor 12 uger, så skal du 
kun testes, hvis du får symptomer). Du skal ikke i selvisolation. Hold så vidt muligt afstand til den 
smittede. Vær ekstra opmærksom på rådene til at begrænse smitte (begræns fysisk kontakt, 
vask/sprit hænder m.m.) Får du symptomer, skal du gå i isolation og få en pcr-test hurtigst muligt. 
 

Undervisning 

- Hvis du er hjemme pga. en positiv coronatest, og du har overskud til at følge undervisningen, kan 

du aftale med dine lærere, at du deltager virtuelt, hvis det er muligt. Du skal i så fald ikke have 

fravær. 

- Fravær grundet Corona vil ikke blive sanktioneret. 


