Covid-19 Brev 23

Om selvpodning for 1.g og 1.hf i uge 15

d. 8/4, 2021

Tilbud på BG om selvpodning/selvtest for Covid-19 – fra uge 15
Fra på mandag d. 12. april tilbyder BG, at elever og ansatte kan selvteste for Covid-19 på skolen. Det
foregår i gymnastiksalen under kyndig vejledning af 2-3 supervisorer.
Inden på mandag forventer vi, at alle har set følgende video, der viser, hvordan man poder (tester) sig selv i
næsen (bare rolig – det er den lille pind, der kun skal 2-3 cm op i næsen).
Selvpodning under supervision målgruppe 12-20 - Falck (23video.com)
Når du møder op i gymnastiksalen, vil du få en yderligere instruktion i, hvordan du tester dig selv, og
hvordan du får svar på din test. Til testen skal du medbringe:
- Dit gule sygesikringskort
- En blyant/kuglepen
- mundbind
Rækkefølge for selvtestning mandag d. 12/4:
- 1.c kl. 8.00
- 1.x kl. 9.00
- 1.b kl. 9.45
- 1.hf kl. 10.45
Rækkefølge for selvtestning onsdag d. 14/4:
- 1.c kl. 8.00
- 1.hf kl. 9.00
- 1.b kl. 9.45
- 1.x kl. 10.45
Hvis du ikke ønsker at selvteste på BG, fordi du har en gyldig og negativ coronatest med i skole mandag d.
12/4 og onsdag d. 14/4, skal du skrive til Claus Kjeldsen i Teams. Du møder i gymnastiksalen sammen med
din klasse mandag og onsdag og fremviser dokumentation for din negative corona-test til supervisorerne.
Hvad sker der, hvis en elev får en positiv coronatest? Hvis din test er positiv, skal du selv sørge for at
komme hjem og gå i selvisolation. Du må ikke bruge offentlig transport, og du må ikke få andre
(kammerater, venner) til at køre dig hjem, men du må selvfølgelig gerne blive hentet af dine forældre.
Dernæst skal du hurtigst muligt få bestilt en PCR-test, idet der er en risiko for, at næse-testen (en
antigentest) er falsk positiv.
Hvis en elev i en klasse får en positiv coronatest på skolen, går kontaktopsporingen i gang.
Klassekammerater til en elev med en positiv coronatest vil som udgangspunkt blive betragtet som ”nære
kontakter” – og de vil derfor som udgangspunkt blive sendt hjem. Men skolen vil altid tage kontakt til de
relevante myndigheder og vurdere den konkrete situation.

