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Retningslinje for håndtering af smittede medarbejdere og elever på CfH

Medarbejdere
Ved mistanke om smitte/sygdomstegn opstået i arbejdstiden









Hvis en medarbejder oplever symptomer på Covid19 i arbejdstiden, skal vedkommende straks
forlade arbejdspladsen og orientere CfH telefonisk enten til sekretær eller nærmeste leder.
Medarbejderens arbejdsplads afmærkes som uren indtil grundig rengøring og afspritning er udført.
Fælles kontaktflader afsprittes grundigt.
Testes medarbejderen positiv følges sundhedsstyrelsens anbefalinger. Testes vedkommende
negativ, kan arbejdet genoptages efter endt sygdom.
Ved en positiv test opspores medarbejderens nære kontakter i arbejdssammenhæng af nærmeste
leder og hjemsendes med henblik på at blive testet for Covid19. Drejer det sig om en medarbejder
med elevkontakt, kontakter klyngens lærere forældrene med henblik på afhentning jvf. afsnittet
om nære kontakter.
Hele klyngen/kontoret afspærres indtil grundig rengøring og afspritning er udført.
Skolelederen sørger for orientering om håndteringen til alle forældre.

Ved mistanke om smitte/sygdomstegn uden for arbejdstiden







Hvis en medarbejder får mistanke om smitte eller oplever symptomer på Covid19 opfordres
vedkommende til at orientere CfH om dette.
Testes medarbejderen positiv følges sundhedsstyrelsen anbefalinger. Testes man negativ, kan
arbejdet genoptages efter endt sygdom.
Ved positiv Covid19 test følges sundhedsstyrelsens anvisninger.
Hvis medarbejderen testes positiv og har været på CfH indenfor 48 timer før opståede symptomer,
opspores medarbejderens nære kontakter i arbejdssammenhæng af nærmeste leder og
hjemsendes med henblik på at blive testet for Covid19. Drejer det sig om en medarbejder med
elevkontakt, kontakter klyngens lærere forældrene med henblik på afhentning jvf. afsnittet om
nære kontakter.
Skolelederen sørger for orientering om håndteringen til alle forældre.

Hjemsendte nære kontakter uden symptomer, arbejder hjemmefra indtil de er testet negative.
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Elever
Ved mistanke om smitte/sygdomstegn opstået i skoletiden











Hvis der opstår mistanke om smitte eller opleves symptomer på Covid19 hos en elev i skoletiden,
isoleres eleven straks med en minimumsafstand på 2 meter til andre – gerne udendørs.
Er det nødvendigt at en medarbejder er tættere på eleven end 2 meter, ifører vedkommende sig
værnemidler (mundbind, handsker og visir), som en kollega henter på forkontoret. Denne kollega
afspritter hænderne grundigt og holder afstand på minimum 2 meter til andre.
Klyngens lærere kontakter elevens forældre eller elevhjem med henblik på afhentning hurtigst
muligt.
Testes eleven positiv følges sundhedsstyrelsens anbefalinger. Testes eleven negativ, kan
skolegangen genoptages efter endt sygdom. Ønsker forældrene ikke barnet testet, skal det blive
hjemme i isolation indtil det har været uden symptomer i 48 timer eller i 7 dage, hvis barnet er
symptomfrit.
Ved en positiv test kontakter lærerne de øvrige forældre til klyngens elever og/eller elevhjem med
henblik på afhentning jvf. afsnittet om nære kontakter, samt orienter skolelederen.
Medarbejderne i klyngen markere den som uren og forlader Center for Høretab jvf. afsnittet om
nære kontakter.
Hele klyngen afspærres indtil grundig rengøring og afspritning er udført.
Skolelederen sørger for orientering om håndteringen til alle forældre.

Ved mistanke om smitte/sygdomstegn uden for skoletiden









Hvis der opstår mistanke om smitte, eller der opleves symptomer på Covid19 hos en elev,
opfordres forældrene til at orientere CfH om dette.
Testes eleven positiv følges sundhedsstyrelsen anbefalinger. Testes eleven negativ, kan
skolegangen genoptages efter endt sygdom.
Ønsker forældrene ikke barnet testet, skal det blive hjemme i isolation indtil det har været uden
symptomer i 48 timer eller i 7 dage, hvis barnet er symptomfrit.
Hvis eleven testes positiv og har været på skolen indenfor 48 timer før opståede symptomer,
kontakter lærerne i den pågældende elevs klynge de øvrige elevers forældre eller elevhjem med
henblik på afhentning jvf. Afsnittet om nære kontakter.
Medarbejderne i klyngen markere den som uren og forlader Center for Høretab jvf. afsnittet om
nære kontakter.
Hele klyngen afspærres indtil grundig rengøring og afspritning er udført.
Skolelederen sørger for orientering om håndteringen til alle forældre.
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Nære kontakter til personer, der har fået påvist COVID-19
Sundhedsstyrelsens definition af nære kontakter
 Personer, som bor sammen en smittet
 Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet
 Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet (f.eks. er blevet hostet
på eller har berørt 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)
Til listen føjes medarbejdere og elever fra samme klynge, som en smittet
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 personen ikke har nogen symptomer og bliver testet positiv, skal
man have været sammen med den smittede person i perioden fra 48 timer før, han/hun havde
en positiv test til 7 dage efter, han/hun fik taget testen, for at regnes som en nær kontakt.
Anbefalinger til nære kontakter
Det anbefales, at nære kontakter testes to gange og isoleres indtil svar på første test. Forældre
til børn, der har været nære kontakter, skal selv sørge for at opsøge læge med henblik på test
af barnet (børn over 15 år kan dog selv opsøge læge). Børn under 12 år kan have svært ved at
medvirke til test. Hvis indehaveren af forældremyndigheden ikke ønsker, at et barn, som har
været nær kontakt, bliver testet, kan man undlade at gøre dette. I stedet anbefales, at barnet
bliver hjemme i isolation indtil 7 dage efter sidste udsættelse for smitte. Hvis barnet i denne
periode ikke udvikler symptomer på COVID-19, kan det igen komme i institution eller i skole.
Hvis barnet i perioden udvikler symptomer, skal barnet blive hjemme indtil 48 timer efter, at
symptomerne er ophørt.

