
 

Hvad skal du som elev på SG vide om Corona 

 
Hvilke regler gælder for dagligdagen på SG? 
Som elev på SG skal du kunne fremvise et gyldigt Coronapas for at være på skolen. Det betyder, at hvis du ikke 
kan fremvise et gyldigt Coronapas, må du ikke opholde dig på skolen.  
Det er dit eget ansvar at have et gyldigt Coronapas, og der er ikke erstatningsundervisning eller virtuel 
undervisning til de elever, som ikke kan fremvise et gyldigt pas. Den tabte undervisning vil derfor give fravær.  
Til at fremvise et gyldigt Coronapas skal du bruge appen ”Min sundhed” eller ”Coronapas”. 

 
Hvad sker der, hvis jeg er nærkontakt? 
Hvis du er nærkontakt skal du testes to gange, med cirka to dages mellemrum. (på 4. og 6. dagen for det 
tidspunkt, hvor du var i kontakt med den smittede).   
Er du færdigvaccineret skal du IKKE i isolation og skal derfor møde i skole på normal vis. 
Er du ikke vaccineret skal du straks gå i isolation og må først møde i skole når 2. test er negativ og du ingen 
symptomer har. 
 

Hvornår er jeg nærkontakt?  
Nærkontakt defineres som, at du enten:  
- bor sammen med en smittet person 
- har været tættere end 1 meter på en smittet person i mere end 15 minutter, eksempelvis hvis du har været i 
samtale med en person 
- du har haft direkte fysisk kontakt for eksempel krammet en smittet person, eller en person med COVID-19 har 
hostet eller nyst på dig.   
 
 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg selv er blevet smittet med Covid19? 

• Hvis du er blevet testet positiv for Covid19, skal du isolere dig hjemme i cirka 14 dage eller indtil 

du har været symptomfri i 48 timer. Hvis du føler dig rask herefter, må du komme i skolen igen. 

Husk at holde kontakt med styrelsen for patientsikkerhed, som kan vejlede i forhold til, hvornår du 

præcist kan komme tilbage i skole. Du kan kontakte dem på 32320511. 

• Husk desuden at kontakte kontoret og oplyse, at du er testet positivt.  

 

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg selv har symptomer på Covid19? 
Du skal blive hjemme fra skole og henvende dig til styrelsen for patientsikkerhed eller egen læge med henblik 

på at blive testet.  

Oplever I symptomer på COVID-19, mens I er i skole, skal I: 

• tage hjem og undgå kontakt med dine klassekammerater og venner for at mindske 

eventuel smitterisiko mest muligt. 

• orientere kontoret, så der kan rengøres på steder, du har opholdt dig. 

• henvende dig til egen læge eller 1813 med henblik på at blive testet 

• blive hjemme indtil du er testet negativ  

 
 
 
 
 



 

Hvad er reglerne for god hygiejne og rengøring? 

• I skal vaske hænder med vand og flydende sæbe, når I kommer på skolen. 

• Alle skal vaske hænder efter hvert toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning, og efter 
host/nys i hænderne eller engangslommetørklæder. Husk dog altid at hoste i albuen, aldrig i 
hænderne. 

• Anvendes sprit, når man fx ikke er i nærheden af vand og sæbe, skal man hurtigst muligt vaske 
hænder herefter. Brug af håndsprit forebygger kun smitte, hvis hænderne er rene og tørre. 

• I bør hjemmefra sikre, at jeres computere og mobiltelefon er rengjorte, så smitte ikke ad den vej 
bringes ind på skolen. 

 
En overtrædelse af reglerne om Corona er et brud på skolens Studie og ordensregler og kan sanktioneres med 
evt. permanent bortvisning fra skolen. 
 

 
Slagelse, den 29. november, 2021, SRK 


