VIGTIGE RETNINGSLINJER
VEDRØRENDE CORONA
I FORBINDELSE MED UNDERVISNING PÅ
SKOLEN FOR KREATIV FRITID
HAR DU SYMPTOMER PÅ CORONA UDEN AT VÆRE TESTET
Symptomer kan være én eller flere af følgende: feber, tør hoste, træthed,
hovedpine, muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme, tab af smags- og lugtesans
• Får du symptomer på corona mens du er på skolen, skal du tage hjem med det
samme. Du kan tidligst vende tilbage, når smitten er udelukket ved en test, eller
du har været sygdomsfri i minimum 48 timer
• Får du symptomer på corona hjemme, på arbejde o.lign., skal du ikke møde op
på Skolen for kreativ fritid. Du kan tidligst vende tilbage, når smitten er
udelukket ved en test, eller du har været sygdomsfri i minimum 48 timer

ER DU TESTET POSITIV UDEN AT HAVE SYMPTOMER
• Bliver du testet positiv for corona uden at have symptomer, skal du jvf.
Sundhedsmyndighedernes anbefalinger gå i selvisolation i 7 dage og IKKE møde
op på Skolen for kreativ fritid i denne periode
• Hvis du i løbet af de 7 dage udvikler symptomer på corona, skal du blive
hjemme indtil 48 timer efter at symptomerne er ophørt. Symptomer kan fx
være én eller flere af følgende: feber, tør hoste, træthed, hovedpine,
muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme, tab af smags- og lugtesans
• Hvis du i løbet af de 7 dage IKKE udvikler symptomer på corona, kan du igen
møde op på Skolen for kreativ fritid
• Møder du op til undervisning efter din selvisolationsperiode og får symptomer
på corona – også milde symptomer - skal du straks tage hjem. Symptomer kan
være én eller flere af følgende: feber, tør hoste, træthed, hovedpine,
muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme, tab af smags- og lugtesans

ER DU TESTET POSITIV OG HAR SYMPTOMER
• Bliver du testet positiv for corona og har symptomer, må du først møde op på
Skolen for kreativ fritid, når du har været fuldstændig symptomfri i 48 timer
o har du fx haft de sidste symptomer en mandag kl. 08:00 må du først
møde op onsdagen efter kl. 08:00
o har du fx haft de sidste symptomer en mandag kl. 20:00 må du først
møde op den følgende torsdag
• Møder du op til undervisning efter de 48 timer uden symptomer og får igen
corona symptomer – også selvom det er milde symptomer - skal du straks tage
hjem. Symptomer kan fx være én eller flere af følgende: feber, tør hoste,
træthed, hovedpine, muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme, tab af smags- og
lugtesans
ER DU TESTET POSITIV EFTER AT HAVE DELTAGET I UNDERVISNING
• Bliver du testet positiv for corona efter at have deltaget i undervisning på
Skolen for kreativ fritid indenfor de seneste 14 dage, skal du orientere skolen
med henblik på yderligere forholdsregler fra skolens side jvf.
Sundhedsmyndighedernes anbefalinger
• Bliver du testet positiv for corona, gælder ovenstående retningslinjer alt efter
om du har symptomer eller ej.
HAR DU EN NÆR KONTAKT DER ER SMITTET MED CORONA
• Har du en nær kontakt der er konstateret smittet med coronavirus, skal du ikke
møde op på skolen før du kan fremvise 1 (evt. 2) negative coronatests, taget
med 2 dages mellemrum
o 1. test bookes hurtigst muligt – dog tidligst 4 dage efter, at man sidste
gang var i nær kontakt med den smittede
o 2. test bookes 2 dage efter den første test. Hvis der er gået mere end 6
dage efter, man var nær kontakt med den smittede, skal der kun bookes
tid til 1. test
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man se, hvem der betragtes som nære
kontakter

VI SKAL HJÆLPE HINANDEN
MED AT PASSE PÅ HINANDEN!

