Kære Alle med relation til Støvring Gymnasium: elever, medarbejdere og forældre

d. 26.11.20

Vi skal opfordre til, at forældre til elever og elever samt medarbejdere er opmærksomme på symptomer på
sygdom der kan være relateret til corona, og at man er ekstra opmærksom på de generelle
smitteforebyggende tiltag.
Når der er tilfælde af corona på Støvring Gymnasium er følgende gældende.
Vi gør opmærksom på Sundhedsstyrelsens informationsmateriale: Har dit barn symptomer, der kan være
COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Hardit-barn-symptomer-der-kan-vaere-COVID-19-eller-er-der-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole_
Og til elevens nære kontakter videreformidler vi Sundhedsstyrelsens informationsmateriale Til dig, der er
nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus
Vi informerer elever og medarbejdere om, at de ikke må opholde sig på skolen i tilfælde af, at de har
symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, er testet positive for coronavirus eller har været nær
kontakt til en smittet og endnu ikke er testet.
Derudover sker følgende:
Eleven identificerer sine nære kontakter med relation til skolen jf. https://www.sst.dk//media/Udgivelser/2020/Corona/Tilf%C3%A6lde-af-covid-19-i-skole,-dagtilbud-mm/Information-omCOVID-19-til-dagtilbud_-skoler-mm.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337,
hvor det er beskrevet, hvad det vil sige, at være nær kontakt, se figur 1, Nære kontakter.
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Figur 1, Nære kontakter.

Udover denne definition af nære kontakter er de nære kontakter d. 24.11.20 udvidet til også at omfatte
personer, der har opholdt inden for en radius af 2 m i mere end 15 minutter med en person, der er smittet
med ny corona virus i situationer, hvor der synes, tales højt eller råbes, eller hvis man har opholdt sig i et
lukket rum uden udluftning eller med dårlig ventilation.
Det de nære kontakter, som eleven har været i kontakt med de seneste 48 timer før testen og 7 dage efter
testen, der er særligt relevante aht. smitteopsporing.
Vi kontakter elevens nære kontakter med relation til Støvring Gymnasium og informerer dem om den
videre procedure: de pågældende skal testes to gange, første gang 4 dage efter den nære kontakt og anden
gang seks dage efter den nære kontakt, og de skal selvisolere sig indtil den første negative test. Hvis man
ikke er blevet kontaktet, har den smittede ikke defineret en som nær kontakt.
Jf. Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i …ungdomsuddannelser skal vi opfordre de nære kontakter 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
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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. Selvom første test er negativ, er det stadig vigtigt at få
foretaget anden test to dage efter første test, så der med sikkerhed kan udelukkes smitte. I perioden op til
og efter, man har fået taget anden test som nær kontakt, må man fortsat godt være i dagtilbud, skole,
ungdoms- samt voksenuddannelse og arbejde. Det anbefales her at være ekstra opmærksom på at følge
Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om håndhygiejne, hosteetikette, fysisk afstand og at vise særligt
hensyn til sårbare, som kan være i særlig risiko for alvorligt forløb ved smitte med ny coronavirus.”
Hvornår må man møde i skolen igen? Jf. Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i …ungdomsuddannelser
Alle børn, elever og medarbejdere, der sendes hjem, hvad enten det er som nær kontakt eller i forbindelse
med screening for COVID-19 i dagtilbud eller skoler, og som er uden symptomer på COVID-19, skal blive
hjemme, indtil de er blevet testet og testresultatet foreligger. De må ikke lege med eller ses med andre
børn eller personer uden for husstanden, gå på arbejde, gå på indkøb mm. Det er dog i orden at gå en tur,
hvis der holdes god afstand til andre.
Børn, elever og medarbejdere, som holdes hjemme og skal testes, som enten nær kontakt eller i
forbindelse med screening, og som er uden symptomer på COVID-19, må først mødes med andre uden for
husstanden og komme tilbage til dagtilbud, skole, ungdoms- samt voksenuddannelse og arbejde, hvis det
første testsvar er negativt (dvs. at der ikke er påvist coronavirus).
Hvis man er nær kontakt, skal anden test stadig foretages to dage efter første test, selvom første test er
negativ. I perioden op til og efter, man har fået taget anden test som nær kontakt, må man godt komme i
dagtilbud, skole, ungdoms- samt voksenuddannelse eller på arbejde, såfremt første test var negativ, og
man ikke har symptomer. Det anbefales her at være ekstra opmærksom på at følge Sundhedsstyrelsens
generelle anbefalinger om håndhygiejne, hosteetikette, fysisk afstand og at vise særligt hensyn til sårbare,
som kan være i særlig risiko for alvorligt forløb ved smitte med ny coronavirus.
Ved udvikling af symptomer efter hjemsendelse må barnet/eleven/medarbejderen møde op igen 48 timer
efter symptomfrihed. Den smittede anses herefter for at være smittefri, og skal hermed ikke testes negativ
for at komme tilbage igen. Testen kan nemlig i en længere periode efter symptomophør være positiv pga.
inaktiv virus, selv om man er rask og ikke længere smitter.

Hvis man er testet positiv og har symptomer på COVID-19, må man komme i skole igen 48 timer efter
symptomerne er ophørt. Hvis man er testet positiv uden at have symptomer på COVID-19, skal man blive
hjemme 7 dage fra dato for den positive test.

Hvis der opstår spørgsmål, er man meget velkommen til at ringe:
Støvring Gymnasium: 98 37 35 11 i skolens åbningstid
Jytte Merete Knudsen: 61 30 28 00 efter skolens åbningstid, og mail JK@sgy.dk, eller besked på Lectio

Venlig hilsen
Jytte
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