
INSTRUKS TIL ELEVER 
 

Formålet med denne instruks er at begrænse udbredelsen af smitte med COVID-19.  
Nedennævnte er baseret på seneste nyt fra Sundhedsstyrelsen.  
 
Nogle mennesker, især yngre, kan have COVID-19 uden at udvikle symptomer. På nu-
værende tidspunkt vurderes det, at man kan smitte 48 timer før symptomdebut. Derfor skal 
personer, der ikke har tegn på sygdom, også følge de generelle forholdsregler for at 
forebygge smitte.  
 
Mistanke om COVID-19 bør opstå ved alt fra milde symptomer på både øvre luftvejsin-
fektion og svær nedre luftvejsinfektion. Det kan fx være hoste, feber, ondt i halsen, mu-
skelsmerter eller vejtrækningsbesvær. 
 
For de, der udvikler symptomer, er det karakteristisk, at man til at begynde med har milde 
symptomer som ondt i halsen, muskelsmerter og evt. tør hoste. I dette stadium har man 
ofte let eller ingen feber.  
Andre typiske symptomer er feber og hovedpine. Ved forløb med forværring kan der til-
komme åndenød, herunder hurtig vejrtrækning.  
 
Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19, dvs. det 
er mindre sandsynligt, at symptomerne skyldes COVID-19. 
 
Hvornår må elever komme i skole?  
Elever må komme i skole når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at hvis man 
har symptomer på sygdom, skal man blive hjemme, indtil man er rask. Regeringen har 
truffet beslutning om, at børn der bor i hustand med en person påvist med CO-VID-19 ikke 
skal komme i skole.  
 
I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter sympto-
merne er ophørt. Herefter må man komme i skole igen. 
 
Hvornår er man syg?  
Man vurderes som syg når der er symptomer på sygdom, også ved milde symptomer på 
sygdom. Det betyder, at man ved symptomer på sygdom skal blive hjemme fra skole. 
 
Hvis du bliver hjemme fordi du har symptomer på sygdom eller fordi en i hustanden har 
påvist CO-VID-19 vil vi gerne have besked så vi kan gøre læreren opmærksom på at du 
deltager virtuelt i undervisningen. Kontakt skolens på telefon 97 41 42 22 eller pr. mail på 
hogym@hogym.dk. Skolen skal ligeledes kontaktes igen, når du må komme i skole.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Ved sygdom opstået på skolen  
Hvis en elev får symptomer på sygdom, mens de er på uddannelsesstedet, skal de 
hurtigst muligt tage hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer.  
 
Hvis en elev der har været på uddannelsesstedet, konstateres smittet med CO-VID-19, 
skal den pågældende skole informeres om det, med henblik på at de personer, den 
pågældende har været i nær kontakt med, informeres.  
 
 
Nære kontakter skal efterfølgende være særligt opmærksomme på sygdomstegn og i 
endnu højere grad følge de generelle råd om god hygiejne, men de må som udgangspunkt 
gerne må møde op i skolen.  
 
 
Hvis en i hustanden er påvist med COVID-19  
Det anbefales, at personer med påvist COVID-19 i så høj grad som muligt isolerer sig i 
hjemmet væk fra andre i hustanden og ikke har fysisk kontakt med personer i hjemmet, jf. 
generelle råd til dig, der har tegn på sygdom.  
 
Regeringen har ud fra et forsigtighedsprincip truffet den beslutning, at elever, der bor i 
hustand med en person, der er påvist med COVID-19, ikke skal komme i skole. 
 
Risiko for smitte ved elever uden symptomer på COVID-19  
Nogle mennesker, især yngre, kan have COVID-19 uden at udvikle symptomer. På nu-
værende tidspunkt vurderes det, at man kan smitte 48 timer før symptomdebut. Derfor er 
der også særlige forholdsregler for personer uden tegn på sygdom. Det antages, at stør-
stedelen af smitte sker fra personer med symptomer 
 
 
Hvis der forekommer smitte fra personer uden symptomer sker det ikke ved hoste/nys. 
men ved at der overføres smitstof fra næse og mund via hænder til genstande og overfla-
der, der berøres af andre, der smittes ved ligeledes at røre ved næse/mund. Hyppig 
håndvask med vand og flydende sæbe, rengøring (særligt af kontaktpunkter, som fx 
håndtag) og afstand er derfor de vigtigste elementer i at hindre smittespredning. 
 
Elever i risikogruppe kan ligeledes gå i skole, men der skal være særlig opmærksomhed 
på at de skærpede forholdsregler efterleves af dem. 
 
Det vil altid være en konkret individuel vurdering, om en elev i en givent situation skal blive 
hjemme. Hvis man er i tvivl, kan man tage en snak med personens behandlende læge.  

 
 
 
 
 

 


