Reventlow Lille Skoles handleplan ang.
Covid-19
Sygdom opstået
på skolen

Elever
Elever ringes hjem. Det aftales
mellem lærer og kontor, hvem
der ringer.
Eleverne skal blive på kontoret,
indtil de bliver afhentet.
Det er kun klasselæreren og
kontoret, der kan afgøre, om en
elev skal hjem.
Følgende symptomer resulterer
i hjemsendelse:
• Tør hoste
• Ondt i halsen
• Feber
• Hovedpine
• Vejrtrækningsbesvær
• Muskelsmerter
Stoppet eller løbende næse er
ikke et symptom.
Elever med alle typer
coronasymptomer opfordres til
at søge læge mht. testning og i
øvrigt at overholde
sundhedsstyrelsens anbefalinger

Personale
Personale med symptomer skal
hjem.
Symptomerne på COVID-19 er
typisk:
• Tør hoste
• Ondt i halsen
• Feber
• Hovedpine
• Vejrtrækningsbesvær
• Muskelsmerter
Personalet skal følge
sundhedsstyrelsens
retningslinjer i forhold til
selvisolation og testning.
Testning bør foretages på
sygdommens dag 1.
Det betyder, at personalet må
møde igen, 48 timer efter
symptomerne er forsvundet
eller umiddelbart efter et
negativt testsvar.

Elever, der har haft
coronasymptomer, må komme i
skole igen, 48 timer efter
symptomerne er forsvundet
eller efter et negativt testsvar.
Sygdom hjemme

Vi henstiller til, at syge elever
holdes hjemme. Er man i tvivl,
er det bedre at holde eleven
hjemme.
Bliver eleverne syge på skolen,
skal de, af hensyn til
samfundets sundhed, afhentes.

Hvis en fra personalet vurderer,
at deres sygdom kan være
Covid 19 relateret, skal de søge
egen læge med henblik på
testning.
Testning skal så vidt muligt
foretages på første sygedag.
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Positive testsvar

Elever med coronasymptomer
skal blive hjemme. Familierne
skal overholde
sundhedsstyrelsens
retningslinjer. Egen læge skal
kontaktes af hensyn til testning.

Personalet må møde igen, når
der foreligger et negativt
testsvar. Ved fravær af testsvar
må de møde igen 48 timer efter,
symptomerne er ophørt

Elever, der har haft
coronasymptomer, må komme i
skole igen, 48 timer efter
symptomerne er forsvundet
eller umiddelbart efter et
negativt testsvar.
Skolen bliver ikke orienteret af
sundhedsstyrelsen. Vi opfordrer
naturligvis forældre til at holde
skolen orienteret.

Skolen bliver ikke orienteret af
sundhedsstyrelsen. Vi opfordrer
naturligvis personale til at holde
skolen orienteret.

Når skolen bliver orienteret om
et smittetilfælde, bliver
forældregruppen og personalet
orienteret på Intra, uden at der
oplyses om identitet af den
smittede.

Når skolen bliver orienteret om
et smittetilfælde, bliver
forældregruppen og personalet
orienteret på Intra - uden at der
oplyses om identitet af den
smittede.

Skolen vil efterfølgende – i
samarbejde med kommunens
sundhedstjeneste – være
behjælpelig i forbindelse med
opsporing af nære kontakter.

Skolen vil efterfølgende – i
samarbejde med kommunens
sundhedstjeneste – være
behjælpelig i forbindelse med
opsporing af nære kontakter.

Ved flere positive svar i
elevgruppen informeres de
berørte klasser direkte.
Beslutninger om det videre
forløb vil herefter blive truffet i
samarbejde med de relevante
myndigheder.
Der gennemføres undervisning
via teams med elever, der er
smittede eller i isolation.

