
 

anbefalinger og retningslinjer fra 10 september 2021/el-Det Blå Gymnasium 

 

COVID19 – sådan forholder du dig 
Sundhedsstyrelsens generelle råd for smitteforebyggelse 

  

 

 

Børne- og undervisningsministeriets retningslinjer og anbefalinger for  

Ungdomsuddannelserne gældende fra og med 10. september 2021: 
 

Er du syg eller har symptomer? 

 
  

Der opfordres til at blive hjemme og blive PCR-testet ved sygdom og symptomer. 

Fraværsregistrering sker efter gældende regler for uddannelsen – dvs. der ikke længere godskrives fravær 
ifm. ventetid på test og testsvar. 

 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning 

 

 
Er DU SELV testet positiv med COVID-19? 

   

Ring til skolens COVID-telefon på tlf. 3051 

6419 – uanset tid på døgnet – også i weekender 

og på undervisningsfrie dage.  

Dette telefonnummer må KUN anvendes, 

hvis du selv har en positiv test. 

     

Alle andre henvendelser og spørgsmål skal 

ske til skolens kontor på tlf. 8843 7414 

 

 
Er du testet positiv og har haft symptomer regnes du for smittefri og kan ophæve selvisolationen 

48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet. Du kan også ophæve din selvisolation efter 10 dages 

sygdom, hvis du på det tidspunkt har været feberfri i 48 timer, føler du har det betydeligt bedre og kun 

har milde restsymptomer. 

  

Er du testet positiv og du IKKE har haft symptomer er du smittefri og kan ophæve selvisolationen 

7 dage efter, at du fik taget testen. 

 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-

coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB  

 

Er du nær kontakt eller anden kontakt til 

en smittet person?  

 

 

Der opfordres til at blive hjemme* og blive PCR-testet, når man er identificeret som nær kontakt. 

Fraværsregistrering sker efter gældende regler for uddannelsen – dvs. der ikke længere godskrives fravær 

ifm. ventetid på test og testsvar. 

 

(*Nære kontakter, som er færdigvaccinerede eller har været smittet med coronavirus inden for de seneste 12 

måneder, behøver ikke at gå i selvisolation.) 

For rådgivning om test og eventuel isolation kan du kontakte Coronaopsporingen på tlf. 3232 0511 

(tast 2) 

 

https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Naere-kontakter 

 

 

Læs din skolemail hver dag Du skal hver dag tjekke din skolemail, da al information og nyheder om Covid-19, som har betydning for din hverdag 

på Det Blå Gymnasium sendes denne vej fra Ann og Bettina 
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