Restriktioner pga. høj smitte i KBH-området
November 2021
Indgange til skolen:
- 0.-3 benytter bagdøren
- 4.-6. benytter brandtrappen
- 7.-9. benytter hoveddøren
Pauserne:
- 7.-9. afholder deres pauser enten i deres klasselokale eller udenfor skolen
- 4.-6. afholder deres pauser på 1. sal (I klassen)
- 1.-3. klasse afholder pauser ude i skolegården
Toiletzoner:
- 0. - 2. klasse deles om et toilet på stueetagen
- 3. klasse bruger toilettet på 3. sal
- 1. og 5. deles om et toilet på 1. sal
- 4. og 6. klasse deles om et toilet på 1. sal
- 7.-9. deles om et toilet på 2. sal
- Eleverne skal forlade skolen efter endt skoledag
- Lærerne og elever over 9 år opfordres til at tage to kviktest om ugen
- Elever der har symptomer på sygdom sendes hjem og må først møde igen når de har været
symptomfrie i 48 timer eller har foretaget en Corona-test som er negativ
- Lærere der har symptomer sendes til test og skal følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger
- Forældrene skal aflevere deres børn udenfor skolen og kan komme på skolen efter aftale mod
forevisning af coronapas. Mundbind er påkrævet!
- Alle sociale aktiviteter på tværs af klasser aflyses
I tilfælde af smitte (nærkontakt)
1. Hele klasser bliver ikke længere sendt hjem i tilfælde af smitte i klassen. Alle opfordres til at
tage en PCR-test i tilfælde af smitte, men nærkontakter skal tage en PCR-test hurtigst muligt, 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. Klassen vil i den periode modtage
onlineundervisning.
3. Hvis der er smitte i husstanden skal man blive hjemme indtil den smittede er rask og har været
symptomfri 48 timer. Man skal PCR-testes på 4. dagen og 6. dagen. Hvis vedkommende er smittet
uden symptomer, skal man blive hjemme i 7 dage.
4. 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
5. 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

