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Info til smittet person eller nær kontakt – Bjerringbro Gymnasium 
Dette papir tager udgangspunkt i: COVID-19 Smitteopsporing af naere kontakter 24. nov 2020.pdf 

Opdateret d. 8. december 2020. Dækker også smitteudbrud på skolen. 

Hvis en BG’er er smittet følges punkt 1 til 12. 

Hvis en BG’er er nær kontakt til en smittet person udenfor skolen skal man orientere Dorte på sms 

29660188 og følge det med blåt nedenfor. Læse og følge side 4-7 i dette papir. Kommunikere med Dorte 

Gade og Rikke Christensen over Lectio. Få grønt lys inden du vender tilbage til skole. 

1. Skolen modtager som hovedregel besked via Sms til Dorte Gade 29660188 og opringning fra den 

smittede. Telefontid er 07-21:30. Der er også andre måder – og det vigtigste er at beskeden når 

frem til kontoret. 

2. Den smittede orienterer straks de nære kontakter, som vedkommende har kendskab til! 

Giv dem besked om at selvisolere sig og bestille test på 32320511 (tryk 2). Som nær kontakt skal 

man henvises – ring på følgende nummer for at få henvisning: 70200233.  

Læs på de næste sider om definition på kontakter samt om tidspunkter for test. 

3. Ledelsen taler med den smittede og hjælper gerne med kontaktopsporing på skolen. Lærerne kan 

også hjælpe. Kontaktopsporing gælder også valghold. Kontoret fører en liste over nære kontakter 

på skolen – hvis vi har kendskab til dem. 

4. Ledelsen kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed på 70 20 02 66, og de rådgiver os i processen 

omkring smitteopsporing og selvisolering. 

5. Ledelsen informerer eleverne og personalet så hurtigt som muligt. Nære kontakter sendes hjem i 

selvisolation. Andre kontakter kan ud fra et sikkerhedsprincip sendes hjem i screening. Fx en hel 

klasse, hvis der var rigtig mange nære kontakter i klassen. Dette sker i samråd med styrelsen. 

6. Ledelsen informerer efterfølgende i TEAMS for den pågældende klasse, og informerer pr. mail for 

enkeltelever i andre klasser. Denne tidlige info vedrører fx telefonnumre til test samt vigtigste 

forholdsregler. 

7. Dette brev sendes i e-Boks til de berørte elever (og deres forældre, hvis eleven er under 18).  

8. Lærere, som har haft den pågældende elev kontaktes, for at de selv kan afgøre, om de var nære 

kontakter. Det samme gælder resten af skolens personale – ikke mindst TAP. Også Cafe BG 

orienteres. 

9. Dette brev offentliggøres i TEAMS i Hele BG samt BG-personale sammen med beskrivelse af 

konkrete tiltag (det konkrete tilfælde). Kun hvis det er aftalt med den smittede offentliggøres 

navnet. 

10. Der informeres i TEAMS (relevante klasser og hold) om virtuel undervisning (omfang mv.).  

Det vil være optimalt, hvis klassens uddannelsesleder kommunikerer løbende med såvel lærere 

som elever herom, men det er det muliges kunst, og lærerne ved hvad det vil sige, at foretage hel 

og delvis virtuel undervisning.  

11. Løbende opfølgning fra ledelsen. Kommunikation inden tilbagevenden til skole. 

12. ETIK: Elever og personale SKAL udvise anerkendende adfærd overfor alle personer, som aktivt 

bidrager til at opspore og stanse/begrænse smittespredning. Det skal være trygt at kommunikere 

om Covid-19. Det opnår vi kun ved åbenhed – så sig tingene lige ud som de er. Samtidig vil vi 

acceptere de retningslinjer, der gælder for fx selvisolation. Vi sender ikke ukritisk folk hjem. 

Ved konstateret smitte og når processen er i gang, kommunikeres skriftligt med skolen i LECTIO (Rikke 

Christensen og Dorte Gade BEGGE TO samt andre relevante).  

Fordi, hvis mange er involveret, vil sms til Dorte nok være lidt upraktisk, men i tilfælde,  

hvor man har brug for mig, så er nummeret stadig 29660188, og I er altid velkomne. 

file://///BGGYM-FSADM1/faelles$/Covid-19%20k-drev/Covid%2019%20retningslinjer%20og%20breve%20efter%201.%20august%202020/COVID-19%20Smitteopsporing%20af%20naere%20kontakter%2024.%20nov%202020.pdf
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Definition af nære kontakter 

 

Man er ikke nær kontakt i de situationer, hvor man har været tæt på eller bor sammen med en, som er 

identificeret nær kontakt. Det er først, hvis personen tester positiv for ny coronavirus, at der skal 

igangsættes kontaktopsporing af nære kontakter. 

Risiko for smitte – hvornår. 
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Identificer – Kontakt – Orienter alle de nære kontakter. 
Når en person testes positiv for ny coronavirus, skal der ske opsporing af nære kontakter til den smittede 

person. 

De nære kontakter kontaktes hurtigst muligt, så de straks kan gå i selvisolation med henblik på at 

mindske og forebygge smittespredning og derefter følge program for test af nære kontakter.  

Indsatsen består af tre dele: 

1. Identifikation af nære kontakter. Dette omfatter en gennemgang af, hvilke kontakter til den smittede 

person, der opfylder mindst ét af kriterierne i definitionen om at være en nær kontakt, inden for den 

fastsatte smitteperiode (jf. kap 2). 

2. Kontakt til de nære kontakter, som informeres om, at de er en nær kontakt til en smittet person, og 

hvordan de skal forholde sig som nære kontakter. 

3. Selvisolation og test af nære kontakter med henblik på at mindske smittespredning 

Opsporing af nære kontakter – via Coronaopsporing??? 
Vi har oplevet, at Coronaopsporing ikke gør noget – man skal selv handle på det i forhold til skolen 
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Selvisolation af nære kontakter. 
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TEST af nære kontakter. SE også næste afsnit om henvisning. 
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Nær kontakt – Hvis POSITIV TEST: Hele møllen kører – kontakt skolen. 
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Screeningstest af andre kontakter i særlige situationer 
Som tidligere nævnt kan der være særlige situationer, hvor kriterierne for at være nær kontakt 

ikke er opfyldt, men hvor andre risikofaktorer tilsiger, at det anbefales at foretage en 

screeningstest for at undgå ikke erkendt smitte. Dette er altså et ekstra supplement til 

kontaktopsporing af nære kontakter. 

Det kan fx være situationer, hvor afstandskravet som udgangspunkt er overholdt, men hvor der grundet 

risikofaktorer som langvarig kontakt i lukkede rum, eller evt. usikkerhed om afstand mv. kan være øget 

risiko for smittespredning. Det kan også være i situationer, hvor der er andre risikofaktorer som fx mange 

konstaterede smittede ved samme begivenhed og dermed mistænkt ’superspredning’, eller hvis der 

konstateres smitte ved en forsamling med personer i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19. 

I disse situationer iværksættes der én screeningstest, som et ekstra tiltag for at undgå ikke erkendt 

smittespredning. I nedenstående situationer anbefales det således, at der foretages én screeningstest 

hurtigst muligt af andre, kontakter til den person, der er påvist smittet med ny coronavirus, med henblik på 

at forebygge smittespredning. Forebyggelse af smittespredning hos øvrige kontakter med en screeningstest 

er allerede implementeret på institutioner som fx plejecentre, og på sygehuse samt på grundskoler. 

I det følgende beskrives eksempler på de særlige situationer, hvor der kan screenes for COVID-19  

med én test: 

• Ved mødeafholdelse eller undervisning på ungdoms- og voksenuddannelse eller videregående 

uddannelse: fx personer der har deltaget i et længere møde eller i undervisning med en smittet 

person i et klasselokale, og/eller evt. usikkerhed om afstandskravet har været overholdt under hele 

mødet eller undervisningen. 

• Mistanke om ’superspredningsbegivenhed’: fx hvis der konstateres flere smittetilfælde blandt 

personer, som har deltaget i samme begivenhed. Det gælder både aktiviteter og arrangementer i 

faglig, social og fritidssammenhæng, fx konferencer, ophold i personalerum/omklædningsrum, kor, 

deltagere og/eller tilskuer/tilhængere/medlemmer til en sports-, kultur eller fritidsbegivenhed. 

Test af andre kontakter  

Personer, der identificeres som anden kontakt, bør gøre følgende:  

• Booke tid til at få foretaget én test via coronaproever.dk hurtigst muligt. 

• Skal ikke selvisolere, men må gerne både før test, og mens der afventes testsvar, gå på arbejde, 

foretage praktiske gøremål som indkøb mm. 

• Bør have skærpet opmærksomhed på evt. udvikling af symptomer og følge de smitteforebyggende 

anbefalinger, herunder sikre fysisk afstand og god hygiejne, grundig rengøring, anvendelse af 

mundbind i påkrævede situationer mv.  

• I tilfælde af et positivt testsvar skal personen straks selvisolere, og der vil igangsættes 

kontaktopsporing af nære kontakter samt identificering af evt. andre kontakter.  

 

Øvrige medlemmer i husstanden til personer, der identificeres som anden kontakt, skal ikke tage 

særlige forholdsregler. I tilfælde af en person, som er identificeret som anden kontakt, tester 

positiv for ny coronavirus, er de øvrige husstandsmedlemmer nære kontakter, jf. kapitel 2. 

 

På gymnasiet kan vi vurdere, om vi vil gå efter et forsigtighedsprincip og undervise en hel klasse hjemme 

i en periode, mens vi afventer svar fra test og screening. Det er ledelsen, der i samråd med 

myndighederne vurderer samt beslutter dette. 
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Information om kontaktopsporing (fra styrelsen) 
Information til personer, som er testet positiv for ny coronavirus. 

Alle har adgang til deres testsvar via sundhed.dk. Ved positivt testsvar henvises til Sundhedsstyrelsens 

informationsmateriale, informationsmateriale til personer, som er testet positiv for ny coronavirus, hvor 

det fremgår, hvordan man skal forholde sig ved positivt testsvar. I informationsmaterialet opfordres den 

enkelte til at iværksætte selvisolation og opsporing af nære kontakter, så tidligt som muligt. 

Vi har oplevet, at det håndteres anderledes end nedenstående – og at man selv skal klare det. 

SÅ OBS! på hurtig og sikker handling (gerne med hjælp fra Coronaopsporingen) 

Styrelsen for Patientsikkerheds enhed Coronaopsporing sender et brev til den smittede persons e-boks 

med information om, hvordan de skal forholde sig. Derudover er der information, som de kan dele med 

deres nære kontakter og henvisninger til Sundhedsstyrelsens materiale. Herudover ringer 

Coronaopsporing til alle personer, som er testet positiv for ny coronavirus, for at rådgive om 

forholdsregler ved et positivt testsvar og for hjælpe med opsporingen af nære kontakter. I den 

forbindelse er det vigtig, at personen informeres om: 

• At iværksætte selvisolation i eget hjem: Hvis personen har eller får symptomer på COVID-19 

anbefales isolation indtil 48 timer efter symptomophør 

• Hvis personen er asymptomatisk, anbefales isolation i 7 dage efter testen blev foretaget. 

• At selvisolation i eget hjem kræver en række forudsætninger, bl.a. at personen ikke forlader 

hjemmet og kan holde afstand til andre i husstanden. Alternativt er der også mulighed for et 

frivilligt ophold på en isolationsfacilitet uden for eget hjem, hvis de fastsatte kriterier er opfyldt. 

Det er kommunen, der visiterer til de eksterne isolationsfaciliteter. 

• At Coronaopsporing tager kontakt til de personer, som den smittede person har været i nær 

kontakt med (jf. definition af nære kontakter ovenfor), og at henvise de nære kontakter til 

Sundhedsstyrelsens informationsmateriale om, hvordan de skal forholde sig samt Styrelsen for 

Patientsikkerheds information til nære kontakter. 

 

 

 

 

 

 

Mvh Dorte Gade 

 


