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Al-Hilal Skolens Covid-19 restriktioner for skoleåret 2021/2022 
 
- Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer  
- Vi opererer ikke længere med zoner på skolen. Eleverne kan frit lege i skolegården igen og 
benytte det toilet der er tættest på deres klasselokale 
- Skolen har installeret håndvaske i skolegården. Alle skal vaske hænder før de indtræder skolen 
- Alle klasselokaler er forsynet med sprit og vådservietter  
- Alle borde skal sprittes af efter endt skoledag 
- Der er spritbeholdere ved skolens hovedindgang og ved indgangen til lærerværelset 
- Alle lærere viser eleverne hvordan man vasker sine hænder efter sundhedsstyrelsens 
anbefalinger og hjælper dem med at gøre det selv 
- Alle lærere husker eleverne på at nyse og hoste i ærmet  
- Alle håndtag, bordoverflader samt andre kontaktpunkter som fx vandhaner, lyskontakter og 
gelændere sprittes af 3 gange dagligt - morgen, middag og efter endt skoledag 
- Alle computere, mus, projektorer og andet it-udstyr sprittes af før og efter brug 
- Eleverne skal forlade skolen efter endt skoledag 
- Alle elever over 12 år og lærerne kan blive testet på skolen 2 gange om ugen (tirsdag og 
fredag) 
 
I tilfælde af smitte 
 
1. Hele klasser bliver ikke længere sendt hjem i tilfælde af smitte i klassen. Det er kun 
nærkontakter der sendes hjem til isolation og de skal tage to PCR-test. Første test er 4 dage 
efter de sidst har været sammen med den smittede og igen efter 6. dag 
2. I tilfælde af flere smittede i en klasse, betragtes hele klassen som nærkontakter og sendes 
hjem til isolation og de skal tage to PCR-test, før de kan komme i skole igen. Første test skal 
tages 4 dage efter at de sidst så de smittede og 6 dage efter. 
3. Har man været smittet med ny coronavirus inden for de sidste 12 måneder skal man ikke i 
isolation men blot tage PCR-test på 4. og 6. dagen 
4. Er man færdigvaccineret skal man blot tage en PCR-test på 4 og 6. dagen uden krav om 
isolation 
 
Hvis man er testet positiv: 
 
1. Er man testet positiv skal blive hjemme og isolere sig i minimum 7 dage og derefter være 48 
timer symptomfri før man kan komme i skole igen 
2.  Er man smittet uden symptomer kan man komme i skole igen efter 7 dage 
 
 


