
 

 

Beredskabsplan COVID-19 200514 

Beredskabsplan COVID-19  

 
Kilde: BUVM 13. maj 2020 ”Nærmere retningslinjer for genåbning af efterskoler og frie fagskoler” 

Symptomer 
De typiske symptomer ved begyndende og mild sygdom ligner almindelige symptomer på influenza og anden øvre 
luftvejsinfektion med ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber. Nogle kan også opleve at få 
hovedpine, tab af smag- og lugtesans, kvalme, diarré og muligvis andre symptomer.  
Sådanne milde symptomer på COVID-19 vil man ofte ikke kunne skelne fra en forkølelse eller en influenza, som skyldes 
noget andet end COVID-19. De fleste med mild sygdom får ikke brug for lægehjælp. Symptomerne kan variere fra 
person til person, og symptomerne, fx om man har feber eller ej, kan ikke bruges til at udelukke, at man har COVID-19. 
Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer, er ikke typisk for COVID-19. 

Kilde: https://www.sst.dk/da/corona/faq 

1. Isolation af (formodede) syge og smittede elever 
1.1. Ved mistanke om smitte isoleres eleven straks på ét af skolens vagtværelser eller lignende 

egnet lokale indtil eleven hjemtages, eller indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt 
1.2. Der tages kontakt til elevens forældre og der aftales afhentning hurtigst muligt. 
1.3. Elevens registres på skolens intranet: Viggo/fravær 
1.4. Ved kraftige symptomer kontaktes og informeres skolens forstander på tlf.: 22154136 
1.5. Skolens øvrige elever informeres ved næste fælles samling 

2. Tilsynspligt med (formodede) syge og smittede elever 
2.1. Personale bærer personlige værnemidler: ansigtsvesir og handsker 
2.2. Eleven med milde symptomer tilses af skolens medarbejdere mindst i forbindelse med 

hovedmåltiderne: morgen, middag, aften, og ved sengetid, samt ved tilkald. 
2.2.1. Elevens forældre tager efter aftale med skolen kontakt til egen læge 

2.3. Skærpet tilsyn med hyppigere intervaller til elever med kraftige symptomer 
2.3.1. Skolen tager kontakt til lægevagten (kl. 16-08: 7015 0700) eller akuttelefonen (hele døgnet: 

7015 0708) 

3. Konstateret (eller formodet) sygdom med COVID-19 
3.1. Hjemtagede elever med symptomer: 

3.1.1. Eleven med symptomer må vende tilbage på skolen, når mistanke om COVID-19 er 
udelukket ved test, eller 48 timer efter syptomerne er ophørt 



 

 

4. Forebyggende tiltag for andre elever i familiegruppen og tætte kontakter 
4.1. Bliver en elev konstateret smittet med COVID-19 (ved test eller lægeerklæring) skal alle elever i 

samme familiegruppe (samt andre med tæt kontakt til den syge elev) afhentes hurtigst muligt 
af deres forældre 

4.2. Skolen kontakter hjemmet og eleverne afhentes hurtigst muligt. 
4.3. Eleverne (uden symptomer) isoleres på eget værelse indtil afhentning. 
4.4. Eleverne registres på skolens intranet: Viggo/fravær 
4.5. Skolens øvrige elever informeres ved næste fælles samling 
4.6. Eleverne må vende tilbage til skolen, når smitte er udelukket ved test eller efter 14 dage uden 

symptomer 

5. Gensidig information af skolens forældre og pårørende 
5.1. Som led i forebyggelsen af COVID-19 er forældre og pårørende forpligtede til at informere 

skolen, hvis eleven konstateres smittet med COVID-19 
5.2. Bliver en elev konstateret smittet med COVID-19 (ved test eller lægeerklæring) skal alle 

forældre informeres med forældrebrev, senest næste hverdag 

6. Udbrud af COVID-19 i elevens hjem eller tætte kontakter udenfor skolen af skolens 
forældre og pårørende 
6.1. Som led i forebyggelsen af COVID-19 er forældre og pårørende forpligtede til at informere 

skolen, hvis der konstateres smitte med COVID-19 i elevens hjem eller tætte kontakter udenfor 
skolen 

6.2. Hvis eleven har været i tæt kontakt med den smittede: 
6.2.1. Eleven Isoleres straks på skolen efter denne plan og hjemtages hurtigst muligt 

6.3. Tager eleven hjem og kommer i tæt kontakt med den smittede eller dennes tætte kontakter, 
skal eleven blive hjemme 

6.4. Skolens øvrige elever informeres ved næste fælles samling 
6.5. Eleven må vende tilbage til skolen, når smitte er udelukket ved test eller efter 14 dage uden 

symptomer 

7. Tætte kontakter 
7.1. Tætte kontakter defineres som familiegruppe eller som udgangspunkt husstand 

hjemme og personer man har været i nærkontakt med under 1 meters afstand i mere 
end 15 minutter i træk 

7.2. Definitionerne fra myndighederne for tætte kontakter ændrer sig over tid 
7.3. I tvivlstilfælde kontaktes egen læge eller sundhedsmyndighederne 

8. Personale – synonymt med ”elev” 
8.1. Beredskabsplanen er gældende ved, at ”personale” bliver synonymt med ”elev” 

 

 
Kasper Luffe 

forstander 
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