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Instruks for håndtering af elever og personale ifm. COVID-19. 
 

Alle elever og ansatte skal hver dag tjekke sin skolemail, da al information og nyheder om Covid-19, som har 

betydning for hverdagen på Det Blå Gymnasium sendes denne vej fra Ann og Bettina. 

Symptomer/sygdom 

Er du syg? 

 – ved symptomer skal du 

ringe til kontoret på tlf. 

8843 7414 eller 8843 7416 

fra kl. 07.30 

 

Det er vigtigt, du IKKE 

møder i skole, hvis du er 

syg! 

 
 

 
 

 

Hvis du får symptomer på COVID-19, skal du forholde dig som om, at du 

er smittet. 

BLIV HJEMME, gå i selvisolation og vær særlig opmærksom på hygiejne 

og rengøring. Ved lette symptomer bestiller du selv tid til test via 

www.coronaprover.dk. Hvis dine symptomer bekymrer dig, eller du føler 

dig så syg, at du har brug for at tale med dine læge, så tag kontakt for 

vurdering og eventuel henvisning til test.  

Får du symptomer på sygdom i løbet af skoledagen, skal du straks 

informere kontoret og tage hjem. 

I forhold til COVID-19 betragtes du som rask, når der foreligger en negativ 

COVID-19-test eller der er gået 48 timer efter symptomerne er ophørt. 

Herefter møder du i skole igen. 

Jf. Undervisningsministeriets vejledning skal du ikke føres fraværende for 

den periode, hvor du venter på test og testsvar. En betingelse for du 

ikke føres fraværende er, at du har sygemeldt dig til kontoret på tlf. 

8843 7414 og at du hjemmefra følger opgaver/lektier i dit skema i Uddata+, 

hvis du kan. 

Det er meget vigtigt, at du altid sørger for at få skrevet fraværsårsager i dit 

skema i Uddata+. Er du fraværende uden angivelse af årsag, kontakter 

skolen dig under Corona. 

 

Ansatte med symptomer informerer forstander Bettina Mogensen og 

uddannelsesleder Ann Jakobsson 

Er DU SELV testet positiv 

med COVID-19? 

   

Ring på skolens særlige  

Covid-nummer 3051 6419  

uanset tid på døgnet.   

     

Alle andre  

henvendelser og spørgsmål 

skal ske til skolens kontor 

på tlf. 8843 7714. 

 

Af hensyn til kontaktopsporing og stoppe af smittespredning skal du straks 

informere skolens ledelse - også i weekender og på undervisningsfrie dage.  

 

Mød IKKE op på skolen, men ring til skolens ledelse på telefon 3051 

6419 – uanset tid på døgnet. Dette telefonnummer må KUN 

anvendes, hvis du selv har en positiv test. 

 

Er du testet positiv, men ikke har symptomer, skal du blive hjemme i 7 

dage efter testen er taget. Får du senere symptomer, skal du blive hjemme 

indtil 48 timer efter disse er ophørt. 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-

der-er-testet-positiv-for-ny-

coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB69

6C1D7BB 

 

http://www.coronaprover.dk/
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB
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Er du nær kontakt til en 

smittet person?  

 

Ring 3232 0511 (tast 2)  

for henvisning til 2-3 tests 

og afklaring af, hvilke dage 

du skal testes. 

 

Og ring til kontoret på  

8843 7414 eller 8843 7416 

 

Hvis du får en besked om, at du er nær kontakt til en smittet med Covid-

19, skal du testes mellem 2 og 3 gange. Det afhænger af, hvor tæt du har 

været på den smittede og hvor længe. Find ud af, hvor mange gange, du 

skal testes, og hvordan. Se også, hvornår du skal isolere dig - 

https://stps.dk/sitecore/content/corona/naer-eller-anden-

kontakt?sc_lang=da 

 

Du skal op opføre dig som om, at du er smittet.  

BLIV HJEMME, gå i selvisolation og vær særlig opmærksom på hygiejne 

og rengøring.  

 

Du må møde i skole igen, når du har 2-3 negative test. 

 

 

Er du anden kontakt til en 

smittet person eller har du 

fået besked via Smittestop-

app? 

 

 

Bestil og få taget en PCR-test hurtigst muligt på coronaprover.dk eller få 

taget en antigentest (hurtigtest). 

Du behøver ikke isolere dig. Viser en antigentest, at du er smittet, skal du 

have taget en ny test hurtigst muligt med en PCR-test. Det er vigtigt for at 

afklare, om du har en variant af corona. 

 

 

 

(nedenstående links skal kopieres over i Croome) 

 

 

Til dig, der har symptomer på COVID-19 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-har-symptomer-paa-COVID-19 

 

Til dig, der er testet positiv for COVID-19 

Se filmen om, hvad skal du gøre hvis du bliver testet positiv for COVID-19? 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Hvad-skal-du-goere-hvis-du-bliver-syg 

Og læs her https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus 

 

Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus  

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus 

 

Elever og ansatte på Det Blå Gymnasium samt øvrige ledelser på Campus Varde informerer straks forstander 

Bettina Mogensen og uddannelsesleder Ann Jakobsson i tilfælde af konstateret virus-smitte blandt 

uddannelsesinstitutionernes brugere eller i deres nære kontakter.  

 

Ledelsen på Det Blå Gymnasium følger, og informerer som minimum ud, jf.  forholdsreglerne, som er 

udstukket af Sundhedsstyrelsen https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilf%C3%A6lde-af-covid-

https://stps.dk/sitecore/content/corona/naer-eller-anden-kontakt?sc_lang=da
https://stps.dk/sitecore/content/corona/naer-eller-anden-kontakt?sc_lang=da
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-har-symptomer-paa-COVID-19
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Hvad-skal-du-goere-hvis-du-bliver-syg
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus
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
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19-i-skole,-dagtilbud-mm/Information-om-COVID-19-til-dagtilbud_-skoler-

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

 

 
 

 

 

 

Denne instruks findes også på www.vardehs.dk under Quicklinks.  

Under Studieguiden på skolens hjemmeside www.vardehs.dk vil der være adgang til flere informationer og 

vejledninger fra Sundhedsstyrelsen og Børne- og Undervisningsministeriet 

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
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
http://www.vardehs.dk/
http://www.vardehs.dk/

