Handleplan ved COVID-19 smitte på skolen
Instruks for håndtering af børn med symptomer, der kunne være
forenelige med COVID-19
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet følgende instruks "Forholdsregler ved tilfælde af Covid-19"
Symptomer på COVID-19 er:
 Hoste
 Feber
 Ondt i halsen
 Muskelsmerter
 Vejtrækningsbesvær
 Hovedpine

Instruks til forældre på Ikast Østre Skole:
Hvis dit barn oplever symptomer, der kunne være forenelige med COVID-19, må det ikke komme i skole og
skal blive hjemme indtil 48 timer efter symptomer på sygdom eller til det er symptomfri og har en negativ
test.
Du skal altid give dit barns lærere besked, hvis dit barn er syg.
Ved symptomer på COVID-19, anbefales det, at man kontakter lægen for vurdering af evt. testning.
Undlad at sende barnet i skole igen før barnet er testet negativ for COVID-19, og barnet i øvrigt er rask.
Barnet er rask, når det er feberfrit og almentilstanden er upåvirket. Det betyder, at barnet er symptomfri og
kan deltage i de sædvanlige aktiviteter, fx udflugter og leg/sport udendørs.
Hvis dit barn er konstateret smittet med Covid-19, skal du ved sygemelding af dit barn orientere herom.
Dette for, at skolen skal give information til de personer, dit barn har været i nær kontakt med. Læs
Sundhedsstyrelsens "Forholdsregler ved tilfælde af Covid-19"
Det er vigtigt, at du henter dit barn straks, hvis skolen ringer, fordi dit barn udviser tegn på sygdom.

Instruks ved konstateret smitte med COVID-19 på Østre skole
Opstår der smitte med COVID-19 på Østre skole, følges Sundhedsmyndighedernes og det sundhedsfaglige
personales råd.
Nære kontakter
De personer, der har været i nær kontakt med en person, der er konstateret smittet med COVID-19, vil
blive orienteret. Nære kontakter skal blive hjemme i selvisolation, indtil der foreligger en test for COVID-19,
der er negativ.
Nære kontakter vil som udgangspunkt være dem, man bor sammen med og dagligt deler soveværelse, sofa,
kram osv. med.

I skolen vil der være tale om en mindre gruppe af børn/unge og medarbejdere, hvor man ikke har haft
mulighed for at holde afstand, fx pædagoger, der har direkte fysisk kontakt til børn og børn, der leger
meget sammen på under 1 meters afstand.

Information af nære kontakter
Personer, der er testet positiv for COVID-19, anbefales at opspore deres nære kontakter og informere dem
om, at de er i risiko for at være smittet.
Skolen vil informere nære kontakter på skolen, hvis det drejer sig om større eller mindre grupper af elever
eller medarbejdere, der kan være smittet i forbindelse med skolens virksomhed. Vurdering vil foregå i
samarbejde med implicerede samt det sundhedsfaglige personale.
Information foregår som udgangspunkt på Aula. Det er i dette tilfælde ikke tilladt at nævne navn på
smittede medmindre andet aftales med forældre.
I tilfælde af hjemsendelse af nære kontakter og screening
Der skelnes mellem nære kontakter og screening af forsigtighedsprincip.
Nære kontakter skal teste to gange – efter dag 4 og efter dag 6 (dag 0 er den dag, den smittede fik
symptomer). Ved første negative testresultat må man gerne komme i skole/på arbejde.
De børn/elever/medarbejdere, der identificeres som nære kontakter, opfordres til at kontakte
Kontaktopsporingsenheden på tlf. 70 20 02 33 og taste 2. Nære kontakter skal efterfølgende ringe til
Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, på tlf. 32 32 05 11 for at blive
henvist til to test. Herefter kan den nære kontakt selv booke de to test på coronaprover.dk. Ved at kontakte
både Kontaktopsporingsenheden og Coronaopsporing sikres det, at de nære kontakter får den nødvendige
rådgivning samt information om, hvordan de bestiller de to test på samme tid, således at de prioriteres, og
de får deres svar hurtigst muligt.
Nære kontakter ringes op af skolen.

Screening kan foretages ud fra et forsigtighedsprincip fx af hele klassen/klasser. Her skal man hurtigst
muligt testes og må komme i skole straks efter negativt testresultat.
Ved positiv testresultat skal man blive hjemme til 48 timer efter symptomer/ ved ingen symptomer 7 dage
efter test. Skolen skal i dette tilfælde have besked straks.
Fjernundervisning
Ved hjemsendelse af større grupper aftales fjernundervisning. Forældre og elever orienteres herom på
Aula.
Fjernundervisningen vil foregå over Teams for 3.-9.klasse. Eleverne skal logge på Teams kl. 8 på første dag
efter hjemsendelse. Her vil deres klasselærer forklare, hvad der skal ske de næste dage.
Fjerneundervisningen for 0.-2.klasse består af en særlig ”Corona-lektiemappe” med opgaver som skal løses
hjemme i løbet af hjemsendelsesdagene. Dette da de yngste elever ikke har deres pc med hjemme.
Lærere og pædagoger står for den daglige kontakt til hjemmet og er opmærksomme på de enkelte
børn/unges trivsel.
Ledelsen stiller i samarbejde med de primære lærere/pædagoger rammer for ovenstående.
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