
Instruks for håndtering af elever og personale med symptomer på Covid19 på BHS 

Udarbejdet af Søs Føhns, i krafttrådt den 8. april 2020, revurderes løbende ift. SST anbefalinger, revurderet den 20.10. 2020 og senest igen december 

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, smitteopsporing af nære kontakter SST maj 2020, samt forholdsregler ved tilfælde af Covid19 i dagtilbud, skoler og 

ungdomsuddannelser 3. udgave, 17 september 2020, samt SST-forebyggelse af smittespredning af 2. oktober 2020. 

Hvornår må ansatte og elever komme i skole  

Børn og unge med smitsom sygdom må ikke modtages i skoler, hvor smitte kan udgøre en risiko. 
Ligeledes bør medarbejdere med smitsom sygdom ikke komme på arbejde.  
 
Ledelsen har ansvar for at informere forældre og medarbejdere om, at de ikke må opholde sig 
skolen, hvis: 
 

• de har symptomer, som giver mistanke om COVID-19  

• de er testet positiv for ny Corona virus  

• de har været nær kontakt til en smittet og endnu ikke er testet  
• desuden skal børn/elever, der er nære kontakter, og som ikke bliver testet, have været 

hjemme i 7 dage uden at udvikle symptomer, før de må komme i skole igen.  
 
Hvilke symptomer på sygdom er de aktuelle ifm. Covid19: 

De typiske symptomer ved begyndende og mild sygdom ligner almindelige symptomer på influenza 
og anden øvre luftvejsinfektion med feber, tør hoste og træthed. Andre tidlige, men mindre 
hyppige symptomer, kan bl.a. være hovedpine, muskelsmerter, ondt i halsen, kvalme, tab af smags- 
og lugtesans m.v.  
Symptomerne kan variere fra person til person, og symptomerne, f.eks. 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, dvs. det er 
mindre sandsynligt, at symptomerne skyldes COVID-19. Derimod ses tør hoste samt tab af lugte- og 
smagssans som mere typiske symptomer på COVID-19.   
 
I den kommende efterårs- og vintersæson i Danmark vil øvrige luftvejsinfektioner som forkølelse, 
influenza, bihulebetændelse, halsbetændelse og lungebetændelse optræde med stigende hyppighed, 
og samtidigt med den fortsatte COVID-19 epidemi. Da COVID19 har et meget bredt spektrum af 
både symptomer og alvorlighedsgrader, og da der generelt er et meget stort overlap mellem COVID-
19 og øvrige smitsomme luftvejsinfektioner, må der forventes betydelige udfordringer i den 
kommende tid ift. at sikre smitteforebyggelse, selvisolation, test mv. samtidigt med en korrekt 
sundhedsfaglig visitation og behandling af personer med behandlingskrævende sygdom 
 
Se evt. statistik på de mest almindelige symptomer i SST-vejledning s. 7 
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-
smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-
publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79 
 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79


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.  
 
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. Både personale og elever skal opfordres til at blive testet for Covid19. 

Medarbejdere og elever med symptomer svarende til Covid19 skal henvende sig til egen læge ift. testning. 

De vil derfra blive henvist til testning på testcenter nær hospitalet. Egen læge vil oprette dem 

forældre/medarbejder og medarbejderen vil så selv (som nedenfor) selv skulle booke tid på 

coronaprover.dk. 

 

Situation: Komme på arbejde/skole? Gråzoner/undtagelser 

Medarbejderen er selv syg (med 

symptomer svarende til Corona) 

Medarbejderen skal hurtigst 

muligt hjem i selvisolation 

Medarbejderen skal testes via tid 

hos egen læge og blive hjemme 

indtil testningen er udført.  

Ved positiv test skal han/hun 

blive hjemme til rask + 48 timer 

ekstra og nære kontakter skal 

opspores (både på arbejdet og 

hjemme). Se Beredskabsplan. 

Se definitionen på nære kontakter 

nedenfor.  

Stoppet næse eller løbenæse 

(ikke med grønt snot) - uden 

andre symptomer - er ikke typisk 

for COVID-19, dvs. det er mindre 

sandsynligt, at symptomerne 

skyldes COVID-19. 

 

 

Medarbejdere der testes negativ 

for Covid19 

Ved negativ test skal 

medarbejderen blive hjemme til 

denne er rask/symptomfri igen. 

 

Medarbejderen er selv syg (uden 

Corona symptomer) 

Blive hjemme til rask igen  

Medarbejderen har nær kontakt 

(se definition nedenfor) der er 

testet positiv for Corona) f.eks. 

kæreste, barn i egen hustrand 

Medarbejderen er ved sygdom i 

hjemmet i kategorien nær 

kontakt, medarbejderen skal 

derfor testet (2 gange – tidligst 

på 4. dagen for udsættelsen for 

smitte og ved negativ test igen 2 

dage efter).  

Ved negativ første test, må 

medarbejderen godt møde på 

arbejde indtil 2. testning 

 



Ved positiv test behøver testen 

altså ikke blive gentaget. Se 

interval for testning nedenfor. 

Medarbejdere som testes positiv 

for covid19 

Medarbejderen bliver hjemme til 

medarbejderen er 

rask/symptomerne er ophørt + 

48 timer.  

Der foretages smitteopsporing i 

skolen + forældre og 

medarbejdere informeres (der er 

lavet brev til forældrene) 

Se ledelsens ansvar nedenfor + 

Beredskabsplan. 

Det anbefales, at medarbejderen 
kontakter egen læge med henblik 
på vurdering af symptomer og 
henvisning til test.  

 

Medarbejdere med symptomer 
på COVID-19 skal holde sig 
isoleret, indtil de skal testes.  
 

Elever:   

Eleven er selv syg (med 

symptomer svarende til Corona) 

Den syge elev skal om muligt 

holdes adskilt fra de øvrige 

elever, indtil han/hun kan hentes. 

Tilbyd eleven mundbind.  

Der skal rengøres oplagte 

kontaktpunkter.  

Eleven skal blive hjemme til 

han/hun er rask + 48 timer ekstra 
 

Vi opfordrer elev og familie til 

testning, men se vejledning 

nedenfor ift. børn under 12 år 

(alder er vejledende) 

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. 

Vi opfordrer elev og familie til 

testning, men se vejledning 

nedenfor ift. børn under 12 år 

(alder er vejledende). De kan have 

svært ved at medvirke til test, og 

dette kan undlades, i stedet 

anbefales det, at asymptomatiske 

børn bliver hjemme i isolation 

indtil 7 dage efter sidste 

eksponering. Såfremt de i denne 

periode ikke udvikler symptomer 

på COVID-19, kan de igen komme 

i institution eller i skole.  

Elever der testes negativ for 

Covid19 

Ved negativ test skal eleven blive 

hjemme til rask/symptomfri igen. 

 



Eleven er testet positiv for 

Covid19 

Eleven bliver hjemme til eleven 

er rask/symptomerne er ophørt + 

48 timer.  

Der foretages smitteopsporing i 

skolen + forældre og 

medarbejdere informeres. Se 

ledelsens ansvar nedenfor. 

Se Beredskabsplan for 

smitteopsporing.  

Det anbefales, at forældrene til 
barnet (eller eleven selv) 
kontakter egen læge med henblik 
på vurdering af symptomer og 
henvisning til test.  

 

Børn og elever med symptomer 
på COVID-19 skal holde sig 
isoleret, indtil de skal testes.   

 
 
 
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)  

 

Skoleledelsens ansvar i forbindelse med tilfælde af smitte med ny Coronavirus 

I vil som ledelse som udgangspunkt selv blive orienteret om smittetilfælde hos elever eller medarbejdere af 
forældrene, eleverne eller medarbejderne selv.  
Sundhedsmyndighederne informerer ikke systematisk ledelsen i skoler mm om tilfælde af smitte med ny 
Corona virus, men kan gøre det efter samtykke fra medarbejderen/forældre/eleven.  
 
SST anbefaler derfor at ledelsen gør følgende:  

 
• Ledelsen samarbejder med forældrene til det smittede barn om at opspore kendte nære kontakter 

til den smittede i og udenfor skolen. 

• Orienterer forældre, elever og medarbejdere om, at der er ét smittetilfælde, uden at der oplyses om 
den pågældendes identitet med mindre, der indhentes samtykke hertil fra forældre eller den 
smittede selv 

• Ledelsen skal opfordre til, at forældre til børn og elever samt medarbejdere, er opmærksomme på 
symptomer på sygdom, men at der ellers ikke er grund til yderligere forholdsregler ud over, at være 
ekstra opmærksom på de smitteforebyggende tiltag.  

• Ledelsen kan videreformidle 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/Har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-COVID-19-eller-er-
der-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole_ 

• Til nære kontakter videreformidles Sundhedsstyrelsens informationsmateriale: Til dig, der er nær 
kontakt til en person, der er testet positiv for ny Corona virus.  
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus 

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-COVID-19-eller-er-der-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole_
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-COVID-19-eller-er-der-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole_
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus


Hvornår skal der laves smitteopsporing: 

Før der forlægger et positivt testsvar, skal der ikke laves smitteopsporing: 

• Hvis der er mistanke om COVID-19 hos en elev eller medarbejder i skolen, skal der ikke foretages 
kontaktopsporing, før der foreligger ét positivt testsvar hos eleven/medarbejderen, da det i mange 
tilfælde ofte vil vise sig, at det drejer sig om andre sygdomme.  

• Der skal ikke foretages kontaktopsporing i skolen, hvis en elev/medarbejder, er nær kontakt til en 
smittet uden for institutionen (f.eks. et familiemedlem), hvis eleven/medarbejderen ikke selv er 
testet positiv 

Når der forligger et positivt testsvar på Covid19 skal der fortages smitteopsporing – se 

Beredskabsplan for dette – inkl. breve til forældrene. 

Andre relevante links:  

SST Forebyggelse af smittespredning, 2. oktober 2020. 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning 

Og fra 17.sep. 2020: Forholdsregler ved tilfælde af covid19 i skoler og dagtilbud 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilf%C3%A6lde-af-covid-19-i-skole,-dagtilbud-

mm/Information-om-COVID-19-til-dagtilbud_-skoler-

mm.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337 

Spørgsmål og svar fra Børne og undervisningsministeriet 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-

19/spoergsmaal-og-svar/generelt 

Beredskabsgruppen v/Søs Føhns Behandlingscenteret Behandlingsskolerne 

 

 

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
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