
Beredskabsplan for udbrud af Covid19 på skolerne (elever 

og medarbejdere) 20. oktober 2020  

Kære skoleledere,  

Når der forligger et positivt testsvar på Covid19 skal der fortages smitteopsporing. 

Kontakt Søs Føhns Tlf. 51501387 fra Behandlingscenteret som muligt, så i sammen kan planlægge og 
igangsætte den relevante smitteopsporing og screening.  
 
Den elev eller en medarbejder, der er testet positiv for ny Corona virus, skal selvisolere sig hjemme 
 
Herefter afklarer ledelsen, om elev/medarbejder har opholdt sig i skolen:  
 

• Indenfor 48 timer inden symptomerne begyndte eller,  

• Hvis personen ikke har haft symptomer, indenfor 48 timer inden testen blev taget.  
 
(48 timer antages at være den periode, hvor der er størst mulighed for smittespredning.)  
 
Hvis eleven eller medarbejderen ikke har været på skolen i den pågældende periode, skal der ikke foretages 
smitteopsporing/ der skal ikke gøres yderligere.  
 
Hvis eleven/medarbejderen har været i skole/på arbejde indenfor de 48 timer før symptomer/test: 
 
Fremgangsmåden ved ét konstateret smittetilfælde afhænger af, om man har fraveget den generelle 
anbefaling om at holde 1 meters afstand inde for klassen:  

Hvis der er holdt 1 meters afstand:  

1) Igangsættes der en konkretet vurdering af, hvem der er nære kontakter til den smittede - både nære 
kontakter i klassen og uden for skolen. (se definition af nære kontakter nedenfor) 

2) De nære kontakter skal testes to gange efter programmet for smitteopsporing af nære kontakter (se 
anbefalede test nedenfor). 

3) I tillæg hertil igangsættes, ud fra et forsigtighedsprincip, en screening af medarbejdere og elever i 
samme klasse (dem der ikke er vurderet som nære kontakter, de har kunne holde 1 mesters afstand, 
men går i samme klase. Disse sendes hjem med henblik på at blive testet én gang og de skal også 
være i selvisolation til negativt svar foreligger. Testen skal afklare, om der er yderligere smitte i 
klassen. 

4) Elever og medarbejder må vende tilbage igen efter, de har fået svar på, at de ikke har COVID-19, og 
ikke har symptomer.  

Hvis anbefalingen om 1 meters afstand har været fraveget (i overensstemmelse med retningslinjerne):  

1) Hvis der ikke er holdt 1 meters afstand, anses hele klassen for at være nære kontakter, og skal derfor 
testes to gange efter programmet for smitteopsporing af nære kontakter.  

2) Herudover skal der igangsættes konkret vurdering af, hvem der, ud over elever/medarbejdere i 
samme klasse, er nære kontakter til den smittede. (møder, SFO mv) 



3) Elever/medarbejdere kan vende tilbage igen efter, de har fået svar på, at de ikke har COVID-19, og 
ikke har symptomer. 

Fremgangsmåden ved smittetilfælde i en klasse i forhold til, hvem der bør testes, og hvordan situationen 
håndteres, altid vil bero på en konkret vurdering.  

Hvis der opstår tvivl undervejs, kan du udover at få råd fra BHS Behandlingscenter ved Søs F. eller den 
sygeplejerske der er tilknyttet din skole (man må rigtig gerne ringe flere gange). Ved usikkerhed kan i også få 
rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerheds hotline for myndigheder på tlf.70 20 02 66.  
 
Sundhedsstyrelsens definition af nære kontakter: 

• Personer, som bor sammen med en smittet person 

• Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person 

• Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet 
på eller har berørt et brugt lommetørklæde m.v.)  

• Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en 
smittet person (f.eks. samtale med personen)  

 
For at blive betragtet som en nær kontakt, skal man have været sammen med den smittede i perioden fra 48 
timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.  
Hvis den smittede, ikke har nogen symptomer, skal man have været sammen med vedkommende i perioden 
fra 48 timer før til 7 dage efter, at vedkommende fik taget testen, for at regnes som en nær kontakt. 
 
Anbefalinger til forældre, hvis det er en elev, der er har været nær kontakt: 
 
Ledelsen informerer forældre om, at deres barn har været i nær kontakt med en person smittet med 
Covid19 og derfor nu selv skal bestille tid til test af deres barn  
 

• Det kan de gøre hos egen læge eller hos Kontaktopsporingsenheden på 70 20 02 33 , tast1.  

• Egen læge og kontaktopsporingsenheden kan vejlede om, hvordan man skal forholde sig som nær 
kontakt samt vejlede til, hvordan man booker de to test ud fra testprogrammet for nære kontakter.  

• Herefter kan den nære kontakt selv booke de to test på coronaprover.dk.  

• De elever der skal screenes, skal også bruge ovenstående mail (coronaprover.dk) ift. bestilling af den 
ene test de skal have lavet. 
 

OBS Børn under 12 år: 

Man kan vælge ikke at teste børn under 12 år uden symptomer, da det kan opleves ubehageligt for dem. I 

stedet bør barnet blive hjemme i isolation indtil 7 dage efter den sidste nære kontakt fandt sted. Hvis barnet 

i denne periode ikke udvikler symptomer, kan barnet igen møde i skole. Hvis barnet i perioden udvikler 

symptomer, skal barnet blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.  

 
Ved symptomer eller ved behov for opsporing af nære kontakter ift. BHS ansatte 

Ved 1-2 personer: Ring 30668937, tryk 2. Hav navn og cpr. Nummer på de pågældende klar 

Ved mere end 2, send mail til akut-fp-coronatestbooking@regionh.dk (men brug telefonnummeret ovenfor 

hvis de ikke svare indenfor få timer) 

mailto:akut-fp-coronatestbooking@regionh.dk


Skriv navn og cpr. Nr. på de pågældende der ønskes testet, samt hvornår de evt. har været udsat for smitte. 

Du vil så få mail tilbage om at medarbejderen er oprettet og nu selv kan booke tid på: 

https://www.coronaprover.dk/Account/NemIdLogin?RequestPath=%2F.  Medarbejderen kan med dette 

som hovedregel blive testet samme dag på et testcenter nær hospital (Hvidovre, Herlev, Bispebjerg, 

Rigshospitalet, Hillerød m.fl.) og svaret for sundhedspersonale kan fås indenfor 24 timer. 

Personaler der skal screenes, skal booke test på Coronaeprover.dk ift. bestilling af den ene test de skal have 
lavet. 
 
Anbefalede test ved nære kontakter: 
 
Det anbefales, at nære kontakter testes to gange og isoleres indtil svar på første test.  
 
1. test: Første tid bookes hurtigst muligt efter henvisning, dog tidligst 4 dage efter, at man sidste gang var i 
nær kontakt med den smittede.  
 
2. test: Anden tid 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 første test.  
 
Elever/medarbejdere kan møde i skole, hvis den første test er negativ, og eleven/medarbejderen ikke har 
symptomer.  
 
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.  
 
Hvis der opnås et positivt testresultat, skal elev/medarbejder ikke møde op til efterfølgende test. 

Elev/medarbejder tilrådes fortsat selvisolation indtil 2 døgn efter symptomophør, hvis der opstår 

symptomer.  

Hvis der er gået mere end 14 dage siden sidste mulige smitteeksponering henvises den pågældende ikke til 

test, men opfordres til at kontakte egen læge ved udvikling af 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 Corona virus. 
 
Der er nu lavet 2 breve I kan sende til forældrene ved udbrud af Covid19 (ikke pdf, så de kan tilrettes 
individuelt ved behov) 

• Det ene er hvor eleven er vurderet til at være ”nære kontakter” til en der er smittet med Covid19 

• Det andet er hvor eleven ikke er ”nære kontakter” men vurderet til at skulle screenes (f.eks. er i 
klassen, men har kunne holde den anbefalede afstand på 1 meter. 

 
Beredskabsgruppen Behandlingsskolerne 

 

https://www.coronaprover.dk/Account/NemIdLogin?RequestPath=%2F

