Retningslinjer for håndtering af eventuel smitte med
COVID-19
Retningslinjerne for håndtering af eventuel smitte på LMH følger Sundhedsstyrelsens
anbefalinger.
Det, der står med kursiv, er LMH-interne tilføjelser/præciseringer til de officielle retningslinjer.










Kursister/elever, der har symptomer på COVID-19, skal hurtigst muligt tage hjem og blive
testet.
Hvis dette ikke skønnes hensigtsmæssigt, fx pga. transportmuligheder, følges samme
procedure som beskrevet i næste punkt.
Hvis man som kursist/elev har symptomer på COVID-19, og man ikke kan tage hjem med
det samme, bør man isoleres på skolen, indtil man kan tage hjem.
Hvis det drejer sig om få timer, isoleres eleven på sit eget værelse, og det nærmeste
enkelttoilet på gangen reserveres til vedkommende og rengøres grundigt efterfølgende.
Alternativt kan vær. 97 med tilhørende bad (øverst i Nordfløjen) benyttes til dette formål.
Skolens ledelse/vagtlæreren har ansvar for, at det bliver iværksat.
En ansat eller elev får ansvar for madlevering. Maden placeres udenfor døren på en bakke.
Der kommunikeres via mobiltelefon. Der benyttes engangsservice, og den brugte bakke
stilles direkte i opvaskemaskinen eller sprittes af efter brug.
Hvis pågældende elev har en værelseskammerat, flyttes denne til et andet tomt værelse,
indtil mistanke om smitte er afkræftet, eller der er gået 48 timer fra elevens hjemsendelse,
og værelset derefter er grundigt rengjort.
Hvis en elev med symptomer bliver hentet, tilbyder skolen FFP2 ansigtsmaske til elev og
chauffør.
Kursisten/eleven må vende tilbage til skolen, når mistanke om COVID-19 er udelukket ved
test eller 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.
Syge kursister/elever, der af særlige årsager ikke kan tage hjem, skal sættes i karantæne
på skolen, indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt. Der indrettes særlige eneværelser
på skolen hertil, hvor kursisten/eleven kan isoleres.
Om muligt benytter vi vær. 97 med tilhørende bad (øverst i Nordfløjen) til dette formål. Hvis
der bliver behov for flere isolationsværelser, vil vær. 90 kunne tages i brug. Baderummet
overfor benyttes, og de piger, der nu har adgang til det, henvises til andre bademuligheder.
Der rengøres dagligt med særligt fokus på kontaktpunkter, bad og toilet mv.
I udgangspunktet varetager eleven selv rengøringen. Hvis vedkommende er for syg til
dette, varetages den af en af skolens ansatte, iført værnemidler.
Sengetøj og lign. vaskes ved 60 grader. Der skal være særligt fokus på
afspritning/rengøring ifm. overlevering og afhentning af madbakker og lign. Se i øvrigt
retningslinjer for rengøring.
En ansat eller elev får ansvar for madlevering. Maden placeres udenfor døren på en bakke.
Der kommunikeres via mobiltelefon. Der benyttes engangsservice, og den brugte bakke
stilles direkte i opvaskemaskinen eller sprittes af efter brug.
Der rengøres særligt grundigt, der hvor medarbejdere og kursister/elever, der har haft
symptomer på COVID-19, har opholdt sig. Sengetøj og lign. vaskes ved 60 grader.
Skolens ledelse/vagthavende lærer har ansvaret for, at dette bliver iværksat.














Skolen skal stille værnemidler til rådighed for medarbejdere, som skal tilse en syg
kursist/elev, herunder handsker, visir og eventuelt beskyttelsesdragt. Værnemidler er dog
ikke nødvendigt, hvis anbefalingen om 1-2 meters afstand følges.
Skolens indkøbte værnemidler består af handsker, visir og FFP2 ansigtsmasker. De er
placeret i det nederste skab til venstre på lærerværelset. Vær opmærksom på grundig
afspritning af hænder, før værnemidlerne tages i brug, og efterfølgende.
NB! Når værnemidlerne tages af, skal det ske i følgende rækkefølge: Handsker, visir og
ansigtsmaske, og hænder sprittes af mellem hver del.
Bliver en kursist/elev konstateret smittet med COVID-19, skal alle kursister/elever i
familiegruppen hurtigst muligt tage hjem. Kursister/eleverne må vende tilbage, når mistanke
om smitte er udelukket ved test eller 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.
Hvis en elev i familiegruppen ikke har mulighed for at tage hjem, isoleres denne som
beskrevet ovenfor.
Hvis en elev, der er konstateret smittet, har haft tæt kontakt med en eller flere elever fra en
anden familiegruppe, gælder samme forholdsregler.
Hvis en medarbejder har symptomer på COVID-19, skal medarbejderen tage hjem hurtigst
muligt. Medarbejderen må vende tilbage, når mistanke om smitte er udelukket ved test eller
48 timer efter, at symptomerne er ophørt.
Hvis én i en medarbejders husstand har COVID-19, skal vedkommende ifølge
Sundhedsstyrelsens retningslinjer isoleres i hjemmet, og alle i husstanden skal testes.
Medarbejderen må fortsat gå på arbejde, såfremt ikke selv har symptomer eller testes
positiv.
Det bemærkes, at man regnes for at være smittet, hvis man testes positiv for COVID19 –
både med og uden symptomer. I sådanne tilfælde skal man blive hjemme i 7 dage efter
testen er taget og anses herefter for smittefri. Dette gælder både kursister/elever og
medarbejdere.
Hvis en elev isoleres eller konstateres smittet med COVID-19, orienteres alle ansatte via
medarbejdermailen, og eleverne orienteres ved førstkommende lejlighed.
Der kan forekomme ændringer af retningslinjerne for håndtering af sygdom, når ny
vejledning fra Sundhedsstyrelsen foreligger. Skolen skal identificere kursistens/elevens
nære kontakter. Kontakterne skal isoleres og testes jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for
dette: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Smitteopsporing-hos-naere-kontakter.

