
 
 

Instruks for hygiejne, adfærd og sygdom under 

tiden med Corona-virus i samfundet 

 

Denne instruks er opdateret d. 24. august 2020 og erstatter tidligere udgave. 

 

Jf. Sundhedsstyrelsen er det vigtigste i forebyggelse af smittespredning i prioriteret 

rækkefølge: 

1. Isolation af personer med symptomer samt opsporing af nære kontakter. 

2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter. 

3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer. 

 

 

Symptomerne på COVID-19 er; 

 Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og tab 

af smags- og lugtesans, som hos nogle kan være ledsaget af stoppet næse eller 

løbenæse.  

 Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19.  

 

 

Sundhedsstyrelsens fem generelle råd er: 

 Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit. 

 Host eller nys i dit ærme. 

 Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt. 

 Vær opmærksom på rengøring, både hjemme og på arbejdspladsen. 

 Hold afstand og bed andre tage hensyn. 

  

 

 

 



 
Hygiejne 

For at begrænse risikoen for kontaktsmitte, er klasselokaler og toiletter opdelte klassevis. 

Lokalefordelingsplanen angiver hvilke lokaler, døre og toiletter hver klasse benytter. Dette 

SKAL efterleves. Fællesarealer bruges ikke til ophold af elever. 

Faglokaler benyttes, når gennemførelsen af undervisningens faglige indhold kræver det. 

Faglokaler rengøres af klassen selv, når lokalet forlades. Her rengøres overflader og 

kontaktpunkter. 

Den enkelte klasse foretager rengøring af eget klasselokale midt på dagen, hvor 

bordflader og kontaktpunkter (dørhåndtag, lyskontakter, vandhane, køleskabsdør, evt. 

mus og tastatur ved fælles computer, evt. tablets) rengøres.    

PLC kan fra uge 36 benyttes af elever, dog med opdeling afdelingsvis, og særlig fokus på 

håndhygiejne. 

Der foretages mellemrengøring midt på dagen af kommunens rengøringsselskab. Her 

foretages flg.: 

 Vask med tilhørende dele aftørres 

 Vægflade ved vask, toilet, urinal pletrenses 

 Dispensere aftørres 

 Toilet aftørres 

 Affaldsbeholder, hygiejneposer eller -spand mm. tømmes. Ny pose isættes 

 Dørgreb, gelænder, kontakter ved døre og indgange rengøres  

 Løst snavs og pletter på gulvarealet fjernes 
 

Skolens teknisk administrative personale rengør derudover kontaktpunkter (dørhåndtag på 

udvendige døre, dørhåndtag til toiletter og gelænder i indskolingen) dagligt.  

Almindelige rengøringsmidler forefindes på alle gange/ klasser. Skolens medarbejdere 

afleverer dagligt brugte klude til vask i kurven ved trappen ned til PH og Kamillas kontor, 

eller i aulaen. Her hentes også rene klude.  

Ansatte er selv ansvarlige for daglig rengøring af egen arbejdsstation inkl. tastatur og mus. 

Det anbefales, at egen mobiltelefon sprittes af, før og efter arbejdsdagen, hvis den har 

været i brug. 

 

Vi vasker alle hænder, eller benytter håndsprit, når vi ankommer til skolen, benytter 

fællesarealer (ex. PLC), tager mad eller berører kaffemaskine/ termokander, eller bevæger 

os på tværs af skolens afdelinger.  

Til håndvask anvendes vand og flydende sæbe/skum fra engangsdispensere. Til aftørring 

af hænderne anvendes papirservietter.  

De voksne skal hjælpe mindre børn med at vaske hænder. 

Eleverne undervises i korrekt håndvask, og det sikres, at eleverne ikke står for tæt i evt. kø 

til håndvasken. 



 
Der kan desuden anvendes hånddesinfektion, dog ikke på snavsede eller våde hænder.  

Link til instruktionsfilm om håndvask 

 
Skolens ledelse og teknisk- administrative personale sikrer, at alle øvrige brugere, der 
færdes på skolen eller i hallen har kendskab til de retningslinjer, der gælder vedr. hygiejne. 
 

Adfærd: 

 Fysisk kontakt skal minimeres. Klassen/ årgangen er den primære organisering. 

Inden for denne må afstandskravet på 1 meter overskrides, hvis det er nødvendigt 

ift. gennemførelse af undervisningen. Elever skal fortsat holde 1 m. afstand til elever 

fra andre årgange. V. tavleundervisning skal der være 2 m. afstand mellem 

underviser og elever på første række. 

 Større forsamlinger skal undgås, og vi finder derfor andre alternativer til 

fællessamlinger.  

 Samarbejde på tværs af skoler gennemføres ikke pt. Der arbejdes for at finde 

digitale eller udendørs aktiviteter, der kan træde i stedet.  

 Elever er tilknyttet de samme lokaler, ind/ udgange og toiletter.  

 Flest mulige aktiviteter foregår udenfor. 

 Teamet må aftale, at en klasse/ årgang holder forskudte frikvarterer, hvis dette er 

foreneligt med frikvarterstilsynet. 

 Møder mellem ansatte holdes fysisk eller virtuelt. Vi undgår så vidt muligt at 

medarbejdere blandes på tværs af afdelinger. Kan det ikke undgås, er der særlig 

opmærksom på hygiejne og afstand.  

 Vi transporterer kun elever i egne biler/ kollektiv transport når det er nødvendigt for 

undervisningens gennemførelse, eller ifm. planlagte lejrture. Sundhedsstyrelsens 

krav om mundbind efterleves, og der medbringes håndsprit.  

 Forberedelse og planlægningsopgaver, som ikke kræver fysisk tilstedeværelse på 

skolen, må lægges hjemme. 

 SFO-aktiviteter afvikles i faste grupperinger.  

 Forældre må komme på skolen i det omfang, det er nødvendigt for barnets læring og 

trivsel. Dvs. deltage i møder og skole-hjem samtaler. For de yngste elevers 

vedkommende, må forældre mandag morgen og fredag eftermiddag gå med ind i 

garderoben og hjælpe med skiftetøj etc. Øvrig adgang til skolen aftales med barnets 

lærere og pædagoger. 

 

Særligt for medarbejdere: 

Den midlertidige dagpengerefusionen ifm. fravær grundet COVID-19 bortfalder pr. 31. 

august 2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=5ToyUEyV_NI
https://www.youtube.com/watch?v=5ToyUEyV_NI


 
Alt fravær med baggrund i Covid-19 skal håndteres ligesom andet sygefravær og dermed 

skal der ske samme opfølgning som ved øvrigt fravær. (jf. kommunens politik for 

håndtering af sygefravær). 

Ifm. ferierejser, så ændrer rejsevejledningerne for rejser til udlandet sig hele tiden og 

derfor skal alle i forbindelse med planlægning af ferie samt udrejse holde sig orienteret om 

rejsevejledningerne på udrejse tidspunktet. På Medarbejdernettet informeres løbende om 

retningslinjer for varetagelse af arbejde i sammenhæng med rejse til udlandet. Vær 

opmærksom på krav om evt. karantæne.   

 
Håndtering af medarbejdere og elever med symptomer på covid-19. 
 
Vi informerer løbende skolens forældre om COVID-19, og hvilke konsekvenser det har, for 
deltagelse i den fysiske undervisning på skolen. 
 
Èn af de helt afgørende faktorer i forebyggelse af smittespredning, er isolation af personer 
med symptomer samt opsporing af nære kontakter. 
 
Flg. gælder: 
 

 
 
Er man syg, og har mistanke om, at være smittet med covid-19, skal man sørge for at blive 
testet for COVID-19. Man må først komme i skole igen, når der foreligger et negativt 
resultat af COVID-19 testen, eller alternativt indtil 48 timer efter, man har været 
symptomfri. Det gælder både børn og voksne. 
 
Elever, der bor i husstand med én, der har fået diagnosticeret COVID-19, må ikke møde i 
skole, før de selv er testet, eller indtil 48 timer efter forældrene er blevet symptomfri. 
 
Elever, der i løbet af dagen udviser sygdomstegn, der kan være forenelige med COVID-
19, placeres i aulaen, ved hovedindgangen. Der ringes til forældrene, der skal komme og 
hente deres barn. Har man svært ved at have tilsyn med eleven i ventetiden, kan skolens 
medarbejdere eller ledelse, der ikke er i undervisning, være behjælpelige. 
 



 
 
Elever, forældre eller medarbejdere, der konstateres smittet med COVID-19, skal STRAKS 
kontakte skoleleder Helle Vestergaard på tlf. 20985052. Herefter vil skolen orientere 
medarbejdere, forældre og kommunalbestyrelsen. Navne opgives kun, hvis forældre har 
givet tilsagn. Skolen vil være behjælpelig med opsporing af nære kontakter fra skolen.  
 
Nære kontakter vil som udgangspunkt være dem, man bor sammen med, og dagligt er på 
kram med. I skolen kan det dog også være en gruppe af børn, der leger meget sammen, 
eller har idræt sammen, og hvor afstandskravet på 1 meter ikke har kunnet overholdes. 
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. Det anbefales, at nære kontakter testes to gange og isoleres 
indtil svar på første test.  
 
Man kan som forældre vælge, at et barn under 12 år ikke skal testes. I stedet kan barnet 
beholdes hjemme i isolation indtil 7 dage efter han/ hun har været udsat for smitte. Hvis 
barnet i denne periode ikke udvikler symptomer, kan det komme i skole igen. Udvikles 
symptomer skal barnet holdes hjemme indtil 48 timer efter at symptomerne er ophørt.  
 
Ved tilfælde af en elev, der testet positiv for COVID-19, vurderer skolens ledelse sammen 
med klassens lærere og pædagoger, hvem der anses for at være nære kontakter. Nære 
kontakter i smitteperioden vil blive hjemsendt for at gå i isolation, og blive testet. 
Undervisningen vil i en evt. hjemsendelsesperiode for hele eller dele af klasser overgå til 
fjernundervisning. Det almindelige skema følges, men på afstand, hvor der gøres brug af 
bl.a. virtuel klasseværelse.   
 
Hvis en medarbejder bliver syg, har man pligt til at fortælle, hvis man er syg med 
symptomer på COVID-19, eller er testet positiv med COVID-19.  
 

Vedtaget i LokalMED d. XXXX 

 


