Beredskabsplan – True North Efterskole
i forbindelse med COVID-19
På TNE har vi følgende beredskabsplan for håndtering af evt. COVID-19 smitte.
Vi har fokus på og orientere løbende om smitteforebyggelse ud fra anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen
- https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
Vi har desuden udarbejdet interne retningslinjer, som skal sikre en smittefri hverdag via løbende
professionel rengøring fra kl. 9 – 21 og ikke mindst, at eleverne gennemfører rengøring to gange dagligt
på værelser med grundige rengøringstjek af lærere.
Beredskabsplanen i forbindelse med symptomer og sygdom er udarbejdet ud fra Sundhedsstyrelsens udmeldinger om symptomer på Covid-19:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/PJECER/Tegn-p%C3%A5sygdom/SST_Coronavirus_infokampagne_Tegn_pa_sygdom_Digital.ashx?la=da&hash=442D90E69D
E6243DD3CDA1A80ABD6E22B86D4BB4
•

Hvis en elev eller personale har symptomer på COVID-19, må de ikke møde op på skolen

•

Hvis en elev får symptomer på COVID-19 og er på skolen, vil eleven blive isoleret fra de andre
elever, indtil eleven kan hentes af forældre. Afhentning skal ske hurtigst muligt

•

Hvis en af medarbejderne får symptomer på COVID-19, og man er på skolen, skal man straks
tage hjem

•

Hvis en elev udviser symptomer på COVID-19 isoleres resten af elevens værelse og eventuel
kæreste. Eleverne hentes straks hjem

•

Hvis man som elev er hjemme og får konstateret Covid-19, skal forældre omgående kontakte
TNE

•

Elever, som isoleres - tilses af sygeplejerske og lærere indtil de kan hentes hjem

•

Hvis en elev – af ganske særlige grunde (fx bopæl i udlandet) ikke kan hentes hjem, bliver
eleven isoleret i lærerlejligheden efter gældende regler for isolation; deltagelse i undervisning via
zoom, INGEN besøg overhovedet udover sygeplejerske, og køkken/lærere, som tilser eleven
og leverer mad

•

De medarbejdere, som tilser eleverne skal bruge værnemidler (handsker og visir)

•

Elever og medarbejdere med symptomer på eller mistanke om COVID-19, skal testes inden de
kommer tilbage til skolen

•

Elever og medarbejdere med konstateret COVID-19 må komme retur til skolen 48 timer efter,
at de er frie for symptomer

