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VEJLEDNING VED SMITTEUDBRUD AF COVID-19
Overskift
Forberedelser

Handlingspunkter
1. Der bør udarbejdes en beredskabsplan for
den enkelte skole i tilfælde af smitteudbrud
med Covid-19.

Bemærkninger
Den vigtigste forberedelse er
naturligvis at forebygge, at
situationen opstår ved at
begrænse smitterisiko i henhold til
de gældende retningslinjer.

2. Det anbefales at være i løbende dialog med
lokale myndigheder vedrørende håndtering
af et eventuelt smitteudbrud, samt hvordan
de eventuelt kan bidrage
3. Der skal sikres tilstrækkeligt antal
isolationsværelser.
4. Det kan være en fordel på forhånd at
afdække, hvor mange elever, der ikke vil
have mulighed for at tage hjem ved et
eventuelt udbrud.
Hvis en elev
konstateres
smittet med
covid-19

1. Hvis den pågældende elev ikke allerede er
hjemme, skal eleven hjemsendes. Her
anbefales at arrangere afhentning af
forældre eller pårørende i egen bil.
2. Hvis eleven ikke har mulighed for at tage
hjem (pga. personlige forhold eller at
hjemmet findes i udlandet), skal eleven
isoleres på skolen.
3. Eleven skal være isoleret (i hjemmet eller på
skolen) indtil 48 timer efter symptomophør,
dog tidligst efter 7 dage, hvis der har været
tale om en elev, der har været testet positiv.

Hvis en ansat
konstateres
smittet med
covid-19

1. Medarbejderen skal tage hjem omgående og
isolere sig.
2. Medarbejderen skal være isoleret indtil 48
timer efter symptomophør, dog tidligst efter
7 dage. Herefter kan medarbejderen vende
tilbage til arbejdet

Bemærk at man regnes for at være
smittet, hvis man testes positiv for
COVID-19 – også selvom man ikke
har symptomer. Hvis man inden
for 7 dage efter man er blevet
testet, faktisk udvikler symptomer,
skal der gå 48 timer efter
symptomophør (og minimum de 7
dage), før man kan vende tilbage
til aktiviteter på skolen.
Hvis den smittede elev er isoleret
på skolen, skal denne have adgang
til særskilt bad og toilet.

Medarbejderens fravær ligestilles
med almindelig sygdom.
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Primærgruppen

1. Alle elever i primærgruppen til den smittede
skal sendes hjem eller isoleres på samme vis
som den positivt-smittede elev. Det samme
gælder elever, der har været i nær kontakt,
med den smittede.
2. Primærgruppen og øvrige elever, der har
været i nær kontakt med den smittede, bør
testes på hhv. 4. og 6. dagen efter sidste
potentielle kontakt med den smittede.

De øvrige
elever

Det anbefales at sende alle øvrige elever til test.
Indtil disse svar foreligger, bør alle elever isolere
sig på deres værelser.

De ansatte

Det anbefales at alle ansatte lader sig teste.

Elever fra primærgruppen, som
ikke kan tage hjem, skal skolen
bistå med at blive testet.
FFD anbefaler at kontakte lokale
sundhedsmyndigheder mhp.
forsvarlig transport til test-stedet.
Skolen kan med fordel kontakte
disse myndigheder forud for en
smittesituation mhp. at afdække,
hvordan transport til testcenter
afvikles.

Vær opmærksom på, at der er tilstrækkelig med
værnemidler til de ansatte, der skal tilse
isolerede elever.
Skal skolen
lukkes ned?

Afhængig af smitteomfanget og en vurdering af
muligheden for at inddæmme smitten, tages der
stilling til, om der alene er primærgruppen eller
hele holdet der sendes hjem. (Vurderingen på
Silkeborg var, at det have været bedst at sende
alle hjem fra starten af).

Hvis man vælger at lukke ned, er
det værd at overveje, hvordan
hjemtransporten foregår, da
eleverne også her potentielt kan
smitte hinanden.

Genåbning

Hjemsendte elever og ansatte kan vende tilbage
til skolen, når de har været symptomfri i min. 48
timer og fået negativt svar på både 4. dags- og 6.
dagstesten

Smitteoverblik

Det anbefales at lave et register over elever og
Indsamling og videreformidling
ansattes symptomer og deres testresultater, så
skal følge de gældende GDPRman kan følge med i udviklingen og til hver en tid regler.
have et overblik over, hvem der er hhv. syge og
raske.

Presse

Det kan være fornuftigt at lave et udkast til en
pressemeddelelse, hvis behovet opstår.
Afklar gerne på forhånd, hvem, der i givet fald,
håndterer pressen.
Det anbefales at der kun er én, der udtaler sig på
skolens vegne.

Kontakt gerne FFD med henblik på
pressebistand.
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Hvem kan og
skal kontaktes?

Styrelsen for patientsikkerhed skal kontaktes
omgående og deres anvisninger skal følges.
Erfaringen er dog desværre, at der er lang svartid
fra styrelsen.
Derfor anbefales det ligeledes at kontakte
relevante, lokale sundhedsmyndigheder forud
for et eventuelt smitteudbrud (det kunne f.eks.
være kommunen, embedslægen,
sundhedscentre, lægehuse etc.)
Kontakt gerne FFD, mhp. vejledning og
kommunikation ift. presse.

Økonomi

Betingelsen for at kunne modtage statstilskud
for hjemsendte elever er, at der foreligger en
egenbetaling. Det er derfor vigtigt, at
egenbetalingen, lever op til kravene om mindste
egenbetaling. (på lang kurser i 2020: 1.000 kr. pr.
uge).

Ved tvivlsspørgsmål kontakt gerne
FFD’s rådgivning.

Egenbetaling kan dog efter loven i særlige
tilfælde nedsættes til ikke under halvdelen af
mindsteegenbetalingen.

Dette er en vejledning udarbejdet af FFD, og kan derfor ikke erstatte de til enhver tid gældende
retningslinjer, der er udarbejdet af myndighederne, men skal betragtes som et vejledende supplement til
disse.

