Adr. Velhustedvej 10, 6933 Kibæk
Tlf. 9628 7180
E-mail: kibaek.skole@herning.dk
Web: www.kibaek-skole.dk

Kibæk d. 2/9 2020

Covid-19 - Retningslinjer – Kibæk Skole
Hvad er symptomerne på Covid-19?
Typiske symptomer på COVID-19 er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og tab af smagsog lugtesans, som hos nogle kan være ledsaget af stoppet næse eller løbenæse.
Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19, det vil sige, det er mindre
sandsynligt, at symptomerne skyldes COVID-19.
Hovedpine uden andre symptomer er heller ikke typisk for Covid-19, men kan være begyndelsen på en virussygdom.
Børn får som regel kun milde symptomer, hvis de smittes. Men hvis de udvikler symptomer, er symptomerne
de samme som hos voksne.
Børn med løbenæse og stoppet næse uden andre symptomer må altså gerne være på skolen.
(Retningslinjer Herning Kommune)

Hvis mit barn får symptomer på Covid-19 i løbet af skoledagen?
•

Skolen isolerer barnet og kontakter hjemmet omkring afhentning/hjemsendelse.

Hvornår skal jeg holde mit barn hjemme?
•
•
•
•

Hvis barnet er testet positiv for Covid-19.
Hvis barnet udviser symptomer på Covid-19.
Hvis en nær kontakt til barnet (eks. nærmeste familie) er konstateret smittet og barnet endnu ikke
er testet negativ
Hvis en nær kontakt er konstateret smittet og barnet ikke ønskes testet, skal barnet blive hjemme i
7 dage uden symptomer, inden fremmøde i skolen

Hvad skal forældrene gøre?
•
•
•
•
•

Har barnet symptomer på Covid-19, opfordres hjemmet til at kontakte egen læge for afklaring om
evt. test for Covid-19
Hvis lægen vurderer, at der ikke skal testes, må barnet komme i skole, når barnet er symptomfri.
Hvis barnet skal testes, må barnet først komme i skole, når der foreligger et negativt testsvar.
Orientér altid skolen om status, inden barnet sendes tilbage i skolen.
Ved et positivt testsvar skal forældrene ligeledes kontakte skolen, der sørger for den videre handling.

Hvad gør skolen hvis der konstateres Covid-19 smitte hos et barn/medarbejder?
•

Følger handleplan, som aftales i samarbejde med Herning kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed.

