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Instruks til elever  
i forbindelse med genåbning 
af undervisning på skolen 
Formålet med denne instruks er at begrænse udbredelsen af smitte med 
CORONA-virus, som kan resultere i sygdommen COVID-19. 

Smitte 
 

CORONA-virus smitter ved dråbesmitte og kontaktsmitte (det vil sige ved overførsel af smitstof 
fra næse og mund via hænder og genstande man rører ved, fx via håndtryk og via overflader m.v.). 
Man ved endnu ikke, hvor længe CORONA-virus kan overleve på overflader, men for praktiske 
formål regnes med en overlevelse på 48 timer, som dog kan være længere afhængig af 
forureningsgrad (hvor meget virus der på det pågældende område).  

Symptomer 
 

Symptomer på COVID-19 er: 

• Hoste  
• Feber 
• Ondt i halsen 

• Muskelsmerter 
• Vejtrækningsbesvær 
• Hovedpine 

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 tilkomme åndenød, herunder hurtig vejrtrækning.  

Generelt om håndhygiejne 
 

Håndvask med vand og flydende sæbe er en effektiv måde at forebygge smitte. Det skyldes, at 
håndvask med vand og flydende sæbe medfører, at snavs og bakterier løsnes og fjernes fra 
huden, hvilket fremmes af den mekaniske bearbejdelse, der sker, når man vasker hænder samt 
skyller med vand.  
Korrekt udført håndvask tager ca. 45-60 sekunder og foretages således. 

Vådservietter 
Er man ikke i nærheden af vand og flydende sæbe, fx når man er på tur, kan der bruges 
hudvenlige vådservietter. Man skal hurtigst muligt herefter udføre håndvask med vand og flydende 
sæbe  

Virus er følsom over for desinfektion med alkohol. Ved påføring af desinfektionsmiddel som 
håndsprit dræbes mikroorganismerne.  
Brug af håndsprit forebygger kun smitte, hvis hænderne er synligt rene og tørre.  

 

  

https://sst.23video.com/video/534296/sdan-vasker-du-hnder


 

10. april 2020 / jd 

Sådan forebygger du smitte på skolen 
For at sikre god håndhygiejne: 
  

• Skal du lære dig selv, hvordan korrekt udført håndvask foregår – se denne video 
• Skal du vaske hænder med vand og flydende sæbe, når du kommer ind på skolen  
• Skal du vaske hænder, når de er synligt snavsede 
• Skal du vaske hænder efter hvert modul 
• Skal du vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter 

host/nys i hænder eller engangslommetørklæde  
• Skal du bruge håndsprit (30 sek.) efter hver håndvask, når hænderne er rene og tørre 
• Skal du bruge de opstillede engangspapirservietter til at tørre hænderne efter håndvask  
• Håndvask kan foregå på toiletterne. Respekter alle steder afstandskravet.  

Rengøring: 
 

• Du skal undgå at dele dit it-udstyr med andre 
• Du skal aftørre din tablet / mobiltelefon / tastatur / mus / computer med spritservietter eller 

engangsklud tilsat rengøringsmiddel flere gange dagligt og mellem brug 
• Du skal vaske hænder før og efter brug, hvis du anvender skolens computere  
• Skolen sørger for rengøring og desinfektion mindst to gange dagligt af bordplader og 

kontaktpunkter som dørhåndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter m.v.  
• Skolen sørger for rengøring og desinfektion mindst to gange dagligt af toiletter og 

kontaktpunkter som vandhaner, håndvaske, toiletknapper, toiletsæder m.v. 

Afstandskravet på 2 meter betyder: 
 

• At du og dine holdkammerater anvises et bestemt afgrænset område på skolen og ved borde, 
så der er 2 meter imellem jer 

• Pauser tilbringes udenfor, og hvis dette på grund af vejret ikke er muligt, i jeres afgrænsede 
område. I pauserne åbner I lokalerne for udluftning. 

• Du og dine holdkammerater skal som gruppe undgå at færdes i de andre grupper (både i og 
uden for skoletiden!) 

• At du skal respektere 2 meters afstandskravet, uanset hvad du foretager dig - knus, kram, 
håndtryk og anden fysisk kontakt må altså stadig vente 

• Ved ankomst til skolen skal du være særligt opmærksom på at anvende den indgang, du er 
blevet anvist – se vedlagte kort 

• Fællesområder er lukket, og der er ikke adgang til aulaen, med mindre du har spørgsmål til 
administration, It eller ledelse. 

Hvad med mad og drikke – og hvor spises der? 
 

• Medbring din egen mad og drikke – kantinen er lukket 
• Mikroovne og vandautomater er afbrudt  
• Du skal spise udenfor eller, hvis vejret ikke tillader det, i jeres anviste afgrænsede område 

Hvordan skal du reagere ved sygdom? 
 

• Hvis du har symptomer på sygdom, skal du tage hjem med det samme 
• Du skal blive hjemme indtil 48 timer efter, symptomerne er stoppet 
• Hvis du får konstateret smitte med CORONA-virus, skal du orientere skolen, som derefter 

orienterer dem, der har været i tæt kontakt med dig, så de kan være opmærksomme på 
symptomer. 

https://sst.23video.com/video/534296/sdan-vasker-du-hnder

