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PROCEDURE FOR
COVID-19-TEST PÅ VGT
Skolen er genåbnet for afgangselever og personale, og ifølge ministeriets
retningslinjer SKAL du have en negativ test for at være på skolen.

REGLER FOR COVID-19-TEST PÅ VGT
•
•

Du skal testes to gange om ugen i de uger, hvor du kommer på skolen
Du kan vælge at blive testet på skolen de dage, hvor Falck stiller testfaciliteter til rådighed. Du
kan blive testet (lyntest) på skolen mandag og torsdag fra kl. 7.30.
•
Du kan vælge at blive testet hjemmefra. Vælger du dette, skal du være opmærksom på:
		
- at testen max. må være 72 timer gammel
		
- at du skal fremvise dokumentation for testresultatet sammen med anden
		
identifikation, fx pas, kørekort, sundhedskort el.lign.
Alle, der kommer på skolen, skal fremvise dokumentation for negativt testresultat.

NÅR DU ANKOMMER PÅ SKOLEN
Alle skal benytte døren over for sundhedscenteret (Kirkegade). De øvrige døre vil være låst.
Når du kommer ind, skal du enten fremvise dokumentation for negativt testresultat eller stille
dig i kø til at blive testet på skolen. Du skal hver dag fremvise dokumentation for en test, der
er max. 72 timer gammel.
Hver dag vil der sidde en sekretær i kantinen, som vil tjekke din dokumentation eller henvise
dig til køen op til festsalen, hvor du kan blive testet. Når du har modtaget dokumentation for
et negativt resultat, skal du fremvise denne på vejen ud af kantinen, inden du går til time.
Du opfordres til at møde ind i god tid, hvis du skal testes på skolen, så du hurtigst muligt er
klar til undervisningen.

HVIS DU KOMMER PÅ SKOLEN UDEN DOKUMENTATION

Kommer du på skolen uden dokumentation for negativ test, der er max 72 timer gammel, og
der ikke er mulighed for at blive testet på skolen, kan du ikke få adgang til skolen. I dette
tilfælde vil du som elev få fravær for dagen.

HVIS DIN TEST ER POSITIV

Hvis du bliver testet positiv for Covid-19 på skolen, bliver det registreret, og du bliver sendt
hjem. Når du forlader skolen, skal du ringe til kontoret på telefon 97 37 18 33, og her vil du
få yderligere instrukser om, hvad der så skal ske.

SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte undertegnede.

Venlig hilsen
Catarina Kastrup
Rektor

POSITIV

SEKRETÆR

VENTEPLADSER

KANTINEN

SCENEN

FESTSALEN

SEKRETÆR

TEST
TEST
TEST

Kø til
Covid-19test

Har negativ
test

INDGANG V.
SUNDHEDSCENTER

Følg grøn rute, hvis du medbringer dokumentation (print eller digitalt) på en negativ test, der
er max 72 timer gammel. Husk legitimation (pas, sundhedskort eller kørekort).

Følg gul rute, hvis du skal have foretaget en test. Husk også legitimation (pas, sundhedskort
eller kørekort). Du må forlade ventepladsen, når du har negativt testsvar.

kontoret på telefon 97 37 18 33, og her vil du få yderligere instrukser om, hvad der så skal ske.

Følg rød rute og forlad skolen, hvis din test er positiv. Når du forlader skolen, skal du ringe til

