Beredskabsplan for COVID-19-smitte på FGU Sydøstjylland
Symptomer på smitte
•
•
•
•

Hvis en elev eller ansat har symptomer på smitte, skal vedkommende blive hjemme, lade sig teste.
hurtigst muligt og meddele kontaktlærer/nærmeste leder øjeblikkeligt, hvis testen er positiv.
Opstår mistanken i løbet af skoledagen, sendes vedkommende hjem og retter sig efter
ovenstående.
Ved smitte skal vedkommende orientere sig i Sundhedsstyrelsens materialer vedrørende
forholdsregler.
Hvis man har symptomer på smitte, skal man melde sig syg efter de almindelige regler.

Nær kontakt med en smittet
•
•

Har man været i nær kontakt med en smittet, skal man blive hjemme og lade sig teste.
Nær kontakt er iflg. Sundhedsstyrelsen:
o Du bor sammen med en smittet person.
o Du har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person.
o Du har haft ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet
hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.).
o Du 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).

COVID-19-smitte hos elev eller medarbejder
•
•
•

Konstateres der smittede på skolen, skal alle, der har været i kontakt med vedkommende, lade sig
teste – også i weekenden og på helligdage.
Øverste ledelse kontakter Hotline 7020 0233, hvis elev eller medarbejder er smittet med COVID-19
ift. handlemuligheder for at mindske smitten.
Øverste ledelse kontakter kommunale myndigheder, bestyrelsen, KUI, STUK og varetager
mediekontakten.

Hvor længe skal man være i selvisolation?
Nedennævnte omhandler retningslinjer for selvisolation, hvornår man fysisk må møde på skolen igen og
hvor længe man modtager fjernundervisning i stedet for at være på skolen – hvis man har været smittet
med COVID-19 eller har været udsat for smitte.
Man er smittet, men har ikke symptomer
Hvis man er konstateret smittet og ikke har symptomer, så skal man gå i selvisolation i 7 dage fra den dag,
hvor testen er taget.
Får man ingen symptomer, kommer man i skole/på arbejde igen efter de 7 dage.
Man er konstateret smittet og har symptomer
Hvis man er konstateret smittet og hvis man har symptomer, skal man gå i selvisolation. Man skal have
været symptomfri i 48 timer, inden man må ophøre med selvisolationen. Tab af smags- og lugtesans er ikke
omfattet af reglen.

Man er hjemsendt, fordi man har været i nær kontakt med en smittet

Har man været i nær kontakt med en smittet, vil man blive sendt hjem i selvisolation og til test. Du skal
testes for COVID-19 to gange.
Kontakt og information
Kontakt egen læge, hvis du har symptomer på COVID-19, og følger dig så syg, at du gerne vil tale med en
læge.
Bestilling af tid til test: www.coronaprover.dk
Retningslinjer for ophold på skolen
• Vask hænder og sprit af hyppigt
• Hold afstand
Mundbind eller visir
Alle elever og medarbejdere skal bruge mundbind eller visir du selv medbringer.
Du skal bruge mundbind eller visir:
•
•

når du går rundt på skolen
når du bliver undervist på dit valgfagshold eller andre blandede hold

Grej
•
•

•

Begræns elevernes tilgang til værktøj og materialer på eget fagtema. Der lånes ikke værktøj mv. hos
andre.
Eleverne skal medbringe egen PC eller den udlånte PC fra FGU Sydøstjylland. Det er vigtigt, at
eleven bruger sin egen computer eller den, han/hun har lånt af skolen. De skal ikke dele computer
med andre.
Sprit skolens biler af, når I har kørt i dem.

Rengøring
•
•

Der er ekstra rengøring på skolerne.
Medarbejdere og elever rengør egen arbejdsplads/bord/stol/værktøj/maskiner) ved arbejdstids
ophør.

Køkken
•

Der spises ude på holdene, så vidt det er muligt ift. sundhedsmæssige forhold (værksteder).

Elevers fremmøde
•
•

Man skal give besked til sin kontaktlærer, hvis man er hjemme for at vente på testsvar.
Elever med kroniske syge i familien - eleven skal gå til egen læge.

Gæster
•
•

Rundvisninger foretages af vejlederne. Det er vejlederne, som åbner døre mm.
Samarbejdspartnere fra andre myndigheder er velkomne - vejlederne eller ledelsen finder
samtalerum, der sprittes af ved afslutning af mødet.

