Til elever og kursister

Retningslinjer for forebyggelse og
håndtering af COVID-19 på Rybners
Her kan du læse, hvordan du som elev eller kursist på Rybners skal forholde dig i forhold til forebyggelse og håndtering af
COVID-19.
Coronapas
Alle ansatte, elever, kursister og besøgende skal kunne fremvise et gyldigt coronapas. Hvis du ikke kan fremvise et gyldigt
coronapas, må du ikke være fysisk på skolen, og der vil blive registreret fravær. I værste fald, kan det medføre bortvisning.
Skolen skal kontrollere, at alle elever og kursister opfylder kravet om gyldigt coronapas. Du skal derfor downloade appen
’Coronapas’ på din mobiltelefon. Hver morgen i første lektion, åbner du dit coronapas i appen og lægger mobilen, så
underviserne kan kontrollere alle coronapas. Har du ikke en smartphone, kan dokumentation printes og medbringes på papir.
Bemærk, at det ifølge straffelovens § 171 om dokumentfalsk er strafbart at ændre, kopiere eller omdanne testsvar eller
manipulere med coronapasset.
Mundbind/visir
Elever, kursister, besøgende og ansatte skal bære mundbind eller visir indendørs på skolen. Hvis kravet ikke overholdes, kan
det medføre bortvisning.
Der er dog en række undtagelser, hvor kravet ikke gælder:
 Når du deltager i undervisning i klasselokaler eller værksteder samt ved prøveaflæggelse.
 Lærere der gennemfører undervisning, uddannelsesaktiviteter eller prøveaflæggelse i klasselokaler og værksteder. Skolen
opfordrer dog lærere til også at anvende mundbind/visir i undervisningssituationer, hvor der ikke kan holdes ”god afstand”
til elever eller kursister.
 For personer, der generelt er fritaget for brug af mundbind

KONTAKTREDUCERENDE TILTAG
Vi følger myndighedernes anbefalinger i forhold til sektionering og kontaktreduktion på ungdoms- og
voksenuddannelsesinstitutioner, og vi har derfor besluttet nedenstående konkrete udmøntning af anbefalingerne:
Organisering af undervisningen
Undervisningsaktiviteterne organiseres, så du blandes mindst mulig med elever og kursister fra andre klasser/hold i det
omfang, at det er foreneligt med gennemførelsen af undervisning iht. de almindeligt gældende bekendtgørelser.
Vi gennemfører undervisning i valgfag og sammenlæsninger på tværs af klasser/hold. Du placeres i lokalet så vidt muligt
grupperet med elever fra din egen stamklasse / dit eget hold og med så stor afstand som muligt til elever fra andre klasser.
Der gennemføres ikke andre typer af aktiviteter på tværs af klasser/hold fx morgensamlinger, eSport, diverse klubaktiviteter
m.v. Sociale aktiviteter kan afholdes indenfor stamklassen/holdet.
Pauser
I pauserne skal du blive i dit eget klasselokale eller opholde dig udenfor, hvor du også opfordres til ikke at blande dig med
elever fra andre klasser/hold.
Mad og drikke
Kantinerne holdes åbne med begrænset udvalg, og klassen/holdet tildeles et tidspunkt, hvor I kan handle i kantinen. Du spiser
din mad i dit eget klasselokale. Dette for at undgå at mange er samlet og bliver blandet på tværs af klasser/hold.

FOREBYGGELSE AF SMITTE
På Rybners følger vi Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger for forebyggelse af smitte. Disse er:
 Bliv vaccineret
 Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer – dette gælder også selvom du er vaccineret
 Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 Hold afstand, når det er muligt
 Luft ud og skab gennemtræk 1 gang hver time
 Gør rent, særligt overflader som mange rører ved
Vi er på skolerne undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling i undervisningssituationen. For at minimere
risikoen for yderligere smittespredning, anbefaler vi dog fortsat, at alle holder afstand, hvor det er muligt.
Husk også at gøre rent efter dig ved brug af skolens fællesarealer i forbindelse med undervisningen. Der vil være sprit og klude
tilgængelig.
Bliv hjemme i følgende situationer
 Hvis du har symptomer på COVID-19
 Hvis du er smittet med COVID-19 – husk også at give skolen besked
 Hvis du er nær kontakt til en smittet - hvis du har fået 3. stik eller har haft COVID-19 indenfor de sidste 12 uger kan du
undlade selvisolation, hvis du ikke har symptomer. Du bør dog fortsat blive testet jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 Hvis du er nær kontakt til en smittet og ikke kan holde afstand til den smittede – dette gælder også, selvom du har fået 3.
stik eller har haft COVID-19 inden for de sidste 12 uger
 Hvis du har været på en ikke-nødvendig rejse til lande, som Udenrigsministeriet fraråder at besøge
Nær kontakt eller øvrig kontakt til en smittet
Er du nær kontakt eller øvrig kontakt til en smittet opfordres du til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til
isolation og test. Du kan læse mere herom på https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-ellersmittet/naere-kontakter
Opfordring til 2 ugentlige test
Der er fra myndighedernes side en opfordring til at blive testet to gange om ugen for elever, kursister og ansatte på ungdomsog voksenuddannelsesinstitutioner. Opfordringen til test gælder alle, dvs. også personer, der er vaccinerede. Er det under 12
uger siden, du blev testet positiv for covid-19, behøver du ikke blive testet. Det skyldes, at du stadig kan teste positiv i denne
periode, selvom du er rask og ikke længere smitter.
Fravær
Selv om corona igen betegnes som en samfundskritisk sygdom, gennemfører skolen ikke nødundervisning for elever, som er
fraværende pga. corona. Hvis du er fraværende, fordi du er smittet, har symptomer eller er nær kontakt, skal du registrere fravær på
samme måde som ved anden sygdom, og du kan tilføje en bemærkning om fraværsårsagen. Vi opfordrer dig til at holde dig orienteret
om undervisningen i Ludus, Moodle eller via dine klassekammerater.
Øvrige forholdsregler
 Undgå så vidt muligt at dele din tablet, mus, tastatur, værktøj og andet udstyr
 Vask dine hænder før og efter brug af lånt udstyr. Aftør udstyret flere gange dagligt og mellem brug.

SMITTET MED COVID-19
Hvis din test er positiv, skal du – uanset om du har symptomer eller ej:
 Straks gå i selvisolation (dette gælder alle typer af tests).
 Giv besked til skolen (se bilag).
 Sørge for opsporing af og kontakt til nære kontakter og øvrige kontakter, så de kan følge Sundhedsstyrelsens
anbefalinger i forhold til isolation og test. Skolen vil hjælpe med at opspore og kontakte mulige smittede personer på
skolen. Er du testet positiv ved en selvtest skal du vente med kontaktopsporingen, til du har modtaget dit positive svar
på en PCR-test.
 Hvis du er testet positiv ved en PCR-test eller hurtigtest, vil du modtage et brev i din e-Boks fra Styrelsen for
Patientsikkerhed. Du opfordres også til at dele dit positive svar i smittestop appen. Du vil være helt anonym.

 Hvis du har fået lavet en hurtigtest eller selvtest, som er positiv, skal du hurtigst muligt have lavet en PCR-test, som kan
vise, om hurtigtesten eller selvtesten har givet det rigtige svar. Men indtil du har et negativt svar fra PCR-testen, skal du
betragte dig selv som smittet og gå i selvisolation og give skolen besked (se bilag).
 Du skal blive hjemme og følge anvisningerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
 Du må tidligst møde fysisk op 7 dage efter, du er testet positiv, hvis du ingen symptomer har eller har haft. Hvis
du har haft symptomer, må du møde 48 timer efter symptomerne er stoppet. Det er acceptabelt med milde
restsymptomer, men du må ikke bruge febernedsættende medicin som Paracetamol.
 Vi opfordrer dig til at holde dig orienteret om undervisningen i Ludus, Moodle eller via dine klassekammerater.
 Der er krav om at kunne fremvise et gyldigt coronapas ved fremmøde på skolen. Coronapasset er først gyldigt 14
dage efter en positiv PCR-test. Hvis du må fremmøde, før der er gået 14 dage, bedes du kontakte lederen for dit
uddannelsesområde for nærmere afklaring.
 Være særlig opmærksom på hygiejne og rengøring.
Der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside for yderligere oplysninger på https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-harsymptomer_-er-syg-eller-smittet/hvis-din-test-er-positiv. Du kan også kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på tlf. 32 32 05
11 – tast 1.

RYBNERS CORONA-BEREDSKAB
Vi har oprettet et Corona-beredskab på Rybners. Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, så kontakt Corona-beredskabet på
mail: corona@rybners.dk: . Vi er klar til at hjælpe dig. Du kan også ringe til os på tlf. 79 13 45 33.
Telefonerne er åbne mandag til torsdag fra kl. 8.00 – 15.30 (onsdag dog kun til kl. 14.15) og fredag fra kl. 8.00 – 13.30.
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Bilag
Procedurer for elevers besked til skolen i forbindelse med COVID-19
Det er meget vigtigt, at du straks giver skolen besked, hvis du ikke kan møde på skolen af én af disse grunde:





Hvis du er smittet med COVID-19
Hvis du har symptomer på COVID-19
Hvis du afventer svar på test for COVID-19 og har symptomer
Hvis du er nær kontakt til en smittet. Du kan ophæve din selvisolation efter et negativt svar på PCR-testen på dag 4. Hvis du
har fået 3. stik eller haft COVID-19 inden for de sidste 12 uger, kan du undlade selvisolation. Du skal fortsat følge
Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring test
 Hvis du har været på en ikke-nødvendig rejse til lande, som Udenrigsministeriet fraråder at besøge.
Du skal i disse tilfælde straks give besked til skolen:
ELEVER PÅ GYMNASIEUDDANNELSERNE – STX, HHX, HTX OG HF
Hvis du på grund af COVID-19 bliver hjemme/tager hjem, fordi du har symptomer, er smittet eller er nær kontakt, skal du straks
give direkte besked til din teamlærer/klasseleder OG angive fraværsårsag i Ludus.
Hvis du er konstateret smittet med COVID-19, skal du give direkte besked til ledelsen på din uddannelse (rektor/
uddannelsesleder).
ELEVER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE (EUD), EUX OG KURSUS
Hvis du på grund af COVID-19 bliver hjemme/tager hjem, fordi du har symptomer, er smittet eller er nær kontakt, skal du
straks give skolen besked ved at ringe til skolens reception på tlf.nr. 7913 4511.
Hvis du er konstateret smittet med COVID-19, skal du give receptionen besked. Receptionen giver beskeden videre til
lederen på din uddannelse, og du vil herefter blive kontaktet af lederen.
ELEVER PÅ RYBNERS ASPIT
Hvis du på grund af COVID-19 bliver hjemme/tager hjem, fordi du har symptomer, er smittet eller er nær kontakt, skal du
straks give skolen besked ved at ringe til Gitte Drewsen på tlf.nr. 6120 7616.
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