Opdateret d. 1. september 2020

PROCEDURE FOR COVID-19
SAMMEN PASSER VI PÅ HINANDEN!
VGT’s procedure for covid-19 beskriver, hvordan du skal forholde dig, når
du er på skolen, samt hvordan du skal forholde dig, hvis du eller nogen i
din omgangskreds bliver syge. Det er vigtigt, at alle tager ansvar og følger
proceduren, så vi trygt kan færdes sammen.
HVORNÅR SKAL MAN BLIVE HJEMME?

Det kan som elev være svært at forholde sig til, om og hvornår man må komme på skolen, hvis
man har mistanke om Corona-smitte. I det nedenstående beskrives, hvordan du skal forholde
sig.
De typiske symptomer på Corona ligner influenza med feber, tør hoste og træthed.
Du må IKKE komme på skolen hvis:
•
•
•

du har symptomer, der giver mistanke om COVID-19.
du er testet positiv for ny coronavirus
du har været i ”nær kontakt” til en, der er testet positiv for Covid-19, og
endnu IKKE selv er blevet testet. Der er kun tale om direkte kontakt til en 		
		
person, der er smittet med Covid-19 og altså ikke, hvis du har været 		
		
sammen med nogen, der har været sammen med nogen, som er smittet 		
		med Covid-19.

VED MISTANKE OM COVID-19
Udvikler du selv symptomer på COVID-19, eller har du været i kontakt med en smittet, skal du:
•
kontakte skolen og give besked.
•
kontakte egen læge med henblik på at blive testet.
•
blive hjemme, til du har en negativ test.
•
udskrive dit Corona-pas (se vejledning sidst i dette dokument) og med-		
		
bringe det på skolen, når du igen er rask.
•
følge undervisningen på Teams, indtil du igen kan komme på skolen.
		
Følger du undervisningen på Teams, mens du er i isolation, kan du efter		
følgende få godskrevet dit fravær.

HVAD ER NÆR KONTAKT?
Du regnes for at have været i ”nær kontakt”, hvis:
•
du bor sammen med en smittet.
•
du har haft fysisk kontakt til en smittet, fx kram.
•
du har haft ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person, 		
		
fx hvis du er blevet hostet på.
•
du har haft tæt ansigt-til-ansigt kontakt til en smittet inden for 1 meter i 		
		
mere end 15 minutter.
		
For at blive betragtet som en nær kontakt skal du have været sammen med den smittede i
perioden fra 48 timer, før personens symptomer startede og ind til 48 timer efter, symptomerne
ophørte.

ANKOMST OG ADGANG TIL SKOLEN
•
Du kan komme ind på skolen tre steder:
		
- Indgangen skråt overfor kirken
		
- Hjørneindgangen i skolegården
		
- Indgangen over for Sundhedscenteret
•
Lige inden for dørene vil der stå håndsprit-dispensere, som du skal bruge, 		
når du ankommer.
•
Du skal derefter gå til toiletterne under festsalen eller i bogkælderen for 		
at vaske hænder og bruge håndsprit igen. Se denne video om at vaske hænder:
https://www.youtube.com/watch?v=zVNVhF9nTZA
•
Derefter skal du gå til det lokale, du har undervisning i.

KANTINEN

Kantinen vil være åben 8.00 til 13.30, og der kan kun betales med Dankort og MobilePay
- ingen kontanter.

PÅ SKOLEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du må kun røre ved den stol og det bord, du skal sidde ved.
I pausen og i middagspausen, skal du så vidt muligt gå udenfor. Kantinen, fest-			
salen og ophold 1 og 2 kan bruges i pauserne.
Der er ingen afstandskrav i undervisningen - ud over et krav om en afstand 		
på to meter fra læreren til den nærmeste elev.
Mikrobølgeovnene er fjernet.
Husk jævnlig at vaske hænder og spritte hænder.
Hold hele tiden afstand, mindst 1 meter.
Hold til højre på gangene (følg afmærkninger på gulvet) og gå ikke to og to 		
ved siden af hinanden.
Når du kommer til et nyt lokale, skal du selv rengøre bordoverfladen og din 		
stol. Efter rengøring af bord og stol, skal du spritte dine hænder af.
I mediefag, billedkunst og musik skal du spritte tingene af, inden du bruger 		
dem - fx tastatur, instrumenter, redskaber mm.
Ved alle kopimaskiner/printere er der spritservietter, du skal bruge til at
tørre displayet af med, inden du bruger det.

SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål i forbindelse med genåbningen af skolen, er du altid
velkommen til at kontakte undertegnede.

Venlig hilsen
Catarina Kastrup
Rektor

SÅDAN UDSKRIVER DU DIT COVID-19-PAS
1. Gå ind på sundhed.dk og log ind med dit NEM lD
2. Vælg ”Corona”

3. Derefter vælger du ”COVID-19 pas”

4. Udskriv dit COVID-19-pas og tag det med op på skolen. Her kan du se et
eksempel på et COVID-19-pas:

