
Instruks for håndtering af elever og personale med symptomer på Covid19 

Udarbejdet af Søs Føhns, i krafttrådt den 08.04.2020, revurderes løbende ift. SST anbefalinger, revurderet 

den 17/4 og senest igen juli 2020. 

Lavet ud fra SST-vejledning for gradvis kontrolleret åbning af skoler og fritidsordninger, version 4.0. Denne 

vejledning knytter sig til bekendtgørelse nr. 405 af 9. april 2020. 

Hvornår må ansatte, børn og elever komme i institution/skole  
Ansatte og elever må komme i skole når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at hvis man har 
symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme, indtil man er rask.  
I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. 

Herefter må man komme i skole igen. 

Elever der bor i husstand med en person påvist med covid19, skal også blive hjemme indtil alle i hjemmet er 

raske + 48 timer. 

Situation: Komme på arbejde/skole? Gråzoner/undtagelser 

Medarbejderen er selv syg (med 

symptomer svarende til Corona) 

Blive hjemme til han/hun er rask 

+ 48 timer ekstra 

 

Medarbejderen er selv syg (uden 

Corona symptomer) 

Blive hjemme til rask igen  

Medarbejderen har nærtstående 

der er syg med Corona 

symptomer eller med konstateret 

Corona (f.eks. kæreste, barn) i 

egen hustrand 

Medarbejderen kan som 

hovedregel tage på arbejde, hvis 

han/hun er rask. 

Hvis flere i hjemmet er syge, kan 

man overveje at bytte 

medarbejderens vagt til en dag 

lidt længere ude i fremtiden eller 

medarbejderen kan afholde ferie 

fridage. 

Elever:   

Eleven er selv syg (med 

symptomer svarende til Corona) 

Blive hjemme til han/hun er rask 

+ 48 timer ekstra 

 

Eleven er selv syg (uden Corona 

symptomer) 

Blive hjemme til rask igen 
 

Elevens familie har fået 

konstateret Covid19 

Eleven skal blive hjemme til alle 

familiemedlemmer er raske + 48 

timer.  

 

 

Hvornår er man syg?  
Man vurderes som syg når der er symptomer på sygdom, også ved milde symptomer som forkølelse. Det 
betyder, at man ved symptomer på sygdom skal blive hjemme fra arbejde eller skole.  
 

 



Symptomer på sygdom: 

Nogle mennesker, især yngre, kan have COVID-19 uden at udvikle symptomer. På nuværende tidspunkt 
vurderes det, at man kan smitte 48 timer før symptomdebut. Derfor skal personer, der ikke har tegn på 
sygdom, også følge de generelle forholdsregler for at forebygge smitte.  
 
Hvis du har milde symptomer på både øvre luftvejsinfektion eller svær nedre luftvejsinfektion, det kan fx 
være hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter eller vejtrækningsbesvær, skal du mistænke COVID-19.  
 
For de, der udvikler symptomer, er det karakteristisk, at man til at begynde med har milde symptomer som 
ondt i halsen og, muskelsmerter og evt. tør hoste. I dette stadium har man ofte let eller ingen feber.  
Andre typiske symptomer er feber og hovedpine. Ved forløb med forværring kan der tilkomme åndenød, 
herunder hurtig vejrtrækning.  
 
Stoppet næse eller løbenæse - uden andre symptomer - er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er mindre 

sandsynligt, at symptomerne skyldes COVID-19. 

 
Ved sygdom opstået i skoletiden/arbejdstiden 
Hvis en elev eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er i skole, skal de hurtigst muligt tage hjem og 

blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer 

Hvis en person (elev som personale), der har været i skole, konstateres smittet med COVID-19, skal den 
pågældende skole informeres om det, med henblik på at de personer, den pågældende har været i nær 
kontakt med, informeres. Dette skal gøres ved en fælles besked til klassens forældre og personale.  
 
Nære kontakter skal efterfølgende være særligt opmærksomme på sygdomstegn og i endnu højere grad 

følge de generelle råd om god hygiejne, men de må som udgangspunkt gerne må møde op i skolen.  

Forældre og lærere, der har været en nær kontakt til den smittede gøres opmærksom på 

Sundhedsstyrelsens materiale til nære kontakter. Link nedenfor. 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Informationsmateriale_N%C3%A6re-kontakter-til-

COVID-19-smittede/SST-Covid-19-

Kontakter.ashx?la=da&hash=2A4D9DC07327652962A4A9EC0AA2C93E4F0E3577 

Testning af personale: 

Da vi varetager en kritisk funktion ift. udsatte børn og unge med psykiske sygdomme kan vi få testet vores 

medarbejdere ift. om de har Covid19 (der findes endnu ikke mulighed for om man har antistoffer/har haft 

Covid19).  

Kriterierne er at de har milde symptomer på Covid19 og vil kunne komme på arbejde, hvis de testet negative, 

samt varetager en funktion, hvor de ikke kan erstattes af anden medarbejder. 

Se vejledning for dette. 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Informationsmateriale_N%C3%A6re-kontakter-til-COVID-19-smittede/SST-Covid-19-Kontakter.ashx?la=da&hash=2A4D9DC07327652962A4A9EC0AA2C93E4F0E3577
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Informationsmateriale_N%C3%A6re-kontakter-til-COVID-19-smittede/SST-Covid-19-Kontakter.ashx?la=da&hash=2A4D9DC07327652962A4A9EC0AA2C93E4F0E3577
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Informationsmateriale_N%C3%A6re-kontakter-til-COVID-19-smittede/SST-Covid-19-Kontakter.ashx?la=da&hash=2A4D9DC07327652962A4A9EC0AA2C93E4F0E3577


 

 

 


