31. marts 2020

Elever og kursister på Rybners

Retningslinjer for COVID- 19-test
og kontrol - elever og kursister
REGERINGEN HAR FASTSAT FØLGENDE BETINGELSER VEDRØRENDE TEST:
 Alle elever, kursister og ansatte, der møder fysisk frem på Rybners, skal løbende testes for COVID-19
 Elever, kursister og ansatte skal til enhver tid kunne fremvise dokumentation for et negativt testsvar, der er
mindre end 72 timer gammelt
 Testen kan være en hurtigtest eller en PCR-test
 Der er ikke krav om test i uger uden fysisk fremmøde.
Hvis du har symptomer, skal du – som hidtil – blive hjemme.
Vær opmærksom på, at hurtigtest ikke kan erstatte PCR-test ved testning af personer, der har symptomer på
COVID-19 eller er ’nære kontakter’.
DIN OPGAVE FØR DU MØDER IND PÅ SKOLEN
 Før du møder ind på skolen første gang eller efter flere sammenhængende dage med virtuel
undervisning, sørger du for at blive testet i de offentlige testcentre. Du kan se en oversigt over
teststeder i Esbjerg på Region Syddanmarks hjemmeside. Du kan også vælge et testcenter i en anden
by.
 Du uploader dit testsvar via link på forsiden af Ludus. Vi vejleder dig i, hvordan du gør.
SKOLEN TILBYDER SELVTEST
 Vi tilbyder dig selvtest på skolen i de uger, hvor du møder til fysisk undervisning på skolen. Selvtest
foregår ved, at du fører en vatpind to til tre centimeter ind i begge næsebor, og så skal du dreje rundt i
ca. 15 sekunder. Der vil være en testvejleder, der vil vejlede dig i, hvordan du skal gøre.
 Selvtest foregår i et opstillet telt ved skolen, og dit hold/din klasse får tildelt 1 eller 2 testtidspunkter
pr. uge, hvor du har mulighed for selvtest. Tidspunkterne fremgår som ”begivenheder” i Ludus.
 Du skal medbringe din mobiltelefon og dit UniLogin, når du ønsker at lade dig selvteste.
 Når du er i testteltet, registrerer du dig via link på forsiden af Ludus. Sammen med dit testkit får du
uddelt et unikt testnummer, som du indtaster, og som testvejlederen skal tjekke, før du klikker
”Submit”.
 Du modtager svar på testen via e-Boks indenfor ca. 1 time efter testtidspunktet. Dit testresultat vil
også senere blive tilgængeligt via sundhed.dk. Er dit svar positivt eller inkonklusivt (ikke gyldigt),
bliver du desuden kontaktet personligt af en medarbejder fra testteamet.
 Det er frivilligt, om du vil benytte dig af tilbuddet om selvtest på skolen, der skal ses som et
supplement til de offentlige testcentre.

VED TEST FORETAGET I OFFENTLIGE TESTCENTRE
Hvis du vælger at opfylde kravet om test ved at lade dig teste i de offentlige testcentre, uploader du dit testsvar
via link på forsiden af Ludus.

SKOLENS OPGAVE I FORBINDELSE MED KONTROL AF TEST
Skolen skal kontrollere, at elever og kursister opfylder kravet om test. Denne kontrol foregår mindst 2 gange om
ugen. Skolen kontrollerer, at du har gennemført og dokumenteret test i henhold til de gældende betingelser.
VED MANGLENDE FREMVISNING AF TEST
Hvis du ikke kan fremvise et negativt testsvar, der er mindre end 72 timer gammelt, må du ikke deltage i
undervisning, der er planlagt med fysisk fremmøde, og dit fravær bliver registreret som ulovligt fravær. Du kan i
en sådan situation heller ikke modtage virtuel undervisning som erstatning for den planlagte fysiske undervisning.

I TILFÆLDE AF EN POSITIV TEST VED SELVTEST ELLER HURTIGTEST I OFFENTLIGE TESTCENTRE
Hvis en selvtest foretaget på skolen eller hurtigtest fra et offentligt testcenter viser, at du er smittet med COVID19, skal du isolere dig og straks få foretaget en PCR-test. Du skal ikke bestille tid til PCR-testen men blot møde op i
et PCR-testcenter med dit positive testsvar. På den måde undgår du ventetid. Du må ikke tage offentlig transport
til teststedet.
Husk altid at give skolen besked, når du får et positivt testsvar i et offentligt testcenter. Du skal blive hjemme,
indtil du har fået svar på din PCR-test. Dine klassekammerater og din underviser sendes hjem i selvisolation som
nære kontakter. Uanset svaret på den efterfølgende PCR-test, skal du give skolen besked. Hvis PCR-testen viser,
at du ikke er smittet med COVID-19, kan du og dine klassekammerater komme i skole igen. Læs vejledning ’Hvis du
har symptomer eller er smittet med COVID-19’.

UNDTAGELSER TIL KRAV OM TEST
Krav om test gælder ikke for elever og ansatte, der:
 af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller hurtigtest for COVID-19.
 som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller hurtigtest for
COVID-19.
 tidligere har været smittet med COVID-19 og kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat, som
er foretaget ved PCR-test, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.
Hvis du har særlige sundhedsmæssige udfordringer, som beskrevet ovenfor, skal det dokumenteres med en
lægeerklæring. Du kan downloade en blanket på skolens hjemmeside, som du medbringer til din læge. Du
opbevarer selv din lægeerklæring, og skal til enhver tid kunne fremvise den udfyldte lægeerklæring, når din lærer
kontrollerer, at din klasse/holdet opfylder testkravet. Skolen afholder dine udgifter til lægeerklæringen.
Link til blanket
Selvom du er vaccineret mod COVID-19, skal du fortsat løbende testes og fremvise dokumentation herfor.

SÆRLIGT FOR ELEVER DER BOR PÅ SKOLEHJEMMET
Når du tjekker ind på skolehjemmet, skal du fremvise en negativ COVID-19-test. Det anbefales, at testen er
fra samme dag.
I uger med virtuel undervisning gælder kravet om test fortsat, når du er indkvarteret på Skolehjemmet. Du
bliver i disse uger også tilbudt selvtest på skolen. Vælger du at blive testet i de offentlige testcentre
uploader du løbende dokumentation for de negative tests.
Hvis du ikke kan fremvise et negativt testsvar, der er mindre end 72 timer gammelt, kan du ikke bo på
skolehjemmet og bliver hjemsendt.
PÅ RYBNERS PASSER VI PÅ HINANDEN!
Vi passer på hinanden ved blandt andet at overholde ovenstående betingelser. Vi har alle et ansvar for at
begrænse smittespredning mest muligt – både elever, kursister og ansatte. Husk, at test ikke erstatter alle
vores gode vaner med at spritte hænder, holde afstand og anvende mundbind.
Bemærk, at det ifølge straffelovens § 171 om dokumentfalsk er strafbart at ændre, kopiere eller omdanne
testsvar.

Bliv hjemme
hvis du har symptomer

