
Corona Beredskabsplan 
Tillæg til den oprindelige 

• En elev, der har symptomer på COVID-19, skal hentes af forældrene hurtigst muligt. Eleven 
isoleres på skolen, indtil afhentning. Dette gælder også resten af værelseskammeraterne, 
hvis ikke de kan hentes af forældre, ringes efter sygetransport. 

• Eleven må vende tilbage, når mistanken om COVID-19 er udelukket ved test eller 48 timer 
efter symptomerne er ophørte. 

• Syge elever, der af særlige årsager ikke kan komme hjem, skal isoleres på skolens 
”Karantænerum” indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt. 

• Skolen skal stille værnemidler til rådighed for medarbejdere, som skal tilse en syg elev. 
• Bliver en elev konstateret smittet med CIVID-19, skal alle elever i familiegruppen afhentes 

hurtigst muligt af forældrene. Eleven må vende tilbage, når mistanken om smitte er 
udelukket ved test. 

• Der kan løbende komme ændringer af vejledningerne. 
• Al kontakt til forældre, presse varetages af ledelsen. 

 

Brug af værnemidler for medarbejdere ved isolering af elev 

• Brug engangshandsker. 
• Kirurgiske masker (Type 1), alternativt mundbind. 
• Visir eller sikkerhedsbriller/engangsovertrækskitler/plastforklæde med lange ærmer. 

Hvis en elev bliver syg: 

• Elever, der bliver syge skal isoleres på eget værelse indtil forældrene kan komme og hente 
eleven og få eleven testet for COVID-19. Karantænerummet er markeret med et skilt og 
der kun er adgang for personale med værnemidler. 

•  Elever der bliver syge og ikke kan forlade skolen, isoleres i et Karantænerum med adgang 
til bad og toilet. 

• Så længe der holdes en afstand på 2 meter i kontakten til en syg elev, er værnemidler ikke 
nødvendige. Hvis der fx skal gives besked gennem en dør, er værnemidler heller ikke 
nødvendige. 

•  Skal man hente mad til en elev og hente bakken igen, skal man bruge handsker. 
• Hvis eleven hoster meget, bør eleven have maske på, når medarbejderen kommer og tilser 

eleven, medmindre afstanden er 2 meter. Kan eleven ikke have maske på, bør 
medarbejderen anvende engangshandsker, maske og visir. 

• Hvis den syge elev skal ud af Karantænerummet, fx for at gå til forælderens bil, anbefales 
det at eleven bruger maske. Skal den syge have besøg, skal den besøgende have maske på. 

• Når sygeværelset skal rengøres, har rengøringsmedarbejderen, 
engangsovertrækskittel/plastforklæde med lange ærmer og engangshandsker. Maske er 
ikke nødvendig. 



 

Indsat fra efterskoleforeningen: 

Sygdom hos medarbejdere eller medarbejderes familier: 

Skolen skal straks hjemsende en medarbejder, som viser tegn på COVID-19. Medarbejderen må 
først møde på arbejde igen 48 timer efter at symptomerne er forsvundet. 

Skolen fastlægger, hvordan medarbejderen sygemelder sig. Hvis en medarbejder har haft tæt 
kontakt til en person, der er bekræftet smittet med COVID-19 fra to dage før denne fik symptomer 
og indtil 48 timer efter symptomerne ophørte, er medarbejderens risiko for smitte øget, og man 
kan blive testet. 

 

Tæt kontakt defineres som: 

Hvis en person fra husstanden har fået påvist COVID-19. 

Hvis man har haft direkte fysisk kontakt (fx givet hånd) med en person, som har fået påvist COVID-
19. 
Hvis man har haft ubeskyttet direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra en person, som har 
fået påvist COVID-19 fx er blevet hostet på, har berørt brugt lommetørklæde m.v. 

Hvis man har haft tæt kontakt ansigt til ansigt inden for to meter i mere end 15 minutter, fx 
samtale med en person, der har fået påvist COVID-19. 

Hvis man har været i et lukket miljø, fx et klasseværelse, mødelokale m.v. i mere end 15 minutter 
og med mindre end to meters afstand fra en person, som har fået påvist COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COVID-19 påvirker forskellige mennesker på forskellige måder. De fleste smittede udvikler milde til 
moderate symptomer, og de bliver raske uden at have været indlagt på hospitalet. 

 
De mest almindelige symptomer: 
Feber 
Tør hoste 
Træthed 
Mindre almindelige symptomer: 
Generel ømhed 
Ondt i halsen 
Diarré 
Øjenkatar 
Hovedpine 
Nedsat smags- eller lugtesans 
Hududslæt eller misfarvning af fingre eller tæer 
Alvorlige symptomer: 
Vejrtrækningsbesvær eller åndenød 
Smerter eller trykkende fornemmelse i brystet 
Talebesvær eller bevægelsesbesvær 
Søg straks lægehjælp, hvis du har alvorlige symptomer. Ring altid i forvejen, før du tager hen til din 
læge eller andre dele af sundhedsvæsenet. 
Folk med milde symptomer, som i øvrigt er sunde og raske, skal pleje deres symptomer derhjemme. 
Der går i gennemsnit 5-6 dage, fra en person bliver smittet med virussen, til vedkommende mærker 
symptomer, men der kan godt gå op til 14 dage. 
 


