
Symptomer på COVID-19 – hvordan forholder du dig? 

Har du symptomer (eks. hoste, feber) skal du blive hjemme og kontakte egen læge for vejledning. Hvis 

lægen anviser dig til COVID-19-test, skal du blive hjemme indtil du kender testsvaret. Du kontakter rektor i 

Lectio eller ringer til skolens kontor. Dine lærere informeres efterfølgende. 

Hvis du får symptomer mens du er i skole, skal du tage hjem med det samme og kontakte egen læge. Du 

skriver en besked i Lectio til rektor om du er taget hjem med COVID-19-symptomer. Dine lærere informeres 

efterfølgende. 

Når du kender testresultatet, skal du kontakte rektor, hvor du får at vide hvad du skal gøre. 

Hvis en person i din husstand (dem du bor sammen med) skal testes, skal du blive hjemme og afvente svar 

på deres COVID-19 test. Du SKAL fortsat give rektor besked om at du hjemme og skrive tilbage når du 

kender testresultatet. 

Hvis der er en COVID-19-positiv i dit hjem, skal du blive hjemme selvom du ikke selv udviser symptomer og 

du skal testes. Vi skal følge det såkaldte forsigtighedsprincip, hvor man er hjemme indtil ingen er smittede i 

husstanden og når den smittede person ikke har haft symptomer i 48 timer og sidste test er negativ, kan 

man komme i skole igen. 

Hvis en af dine nære venner (dem du krammer, kysser og er tæt sammen med) har COVID-19 symptomer 

skal du have skærpet opmærksomhed på symptomer og hygiejne med videre. Du kan godt komme i skole, 

såfremt du ikke har symptomer på COVID-19. Det er først hvis en af dine nære venner testes positiv for 

COVID-19, at du skal blive hjemme og testes. Nu skal du kontakte rektor i Lectio. 

Hvis en af dine venner (led 2) har venner (led 3) som testes COVID-19-positiv, skal du have skærpet 

opmærksomhed på symptomer og hygiejne med videre. Du kan godt komme i skole, såfremt du ikke selv 

har symptomer på COVID-19. Det er først hvis en af dine nære venner også testes positiv for COVID-19, at 

du skal blive hjemme og testes. Du skal nu kontakte rektor i Lectio. 

Hvis en elev eller ansat på MSG bliver testet positiv, kontakter rektor Styrelsen for Patientsikkerhed og får 

vejledning om hvad der skal ske. Rektor informerer alle i Lectio om hvilke foranstaltninger skolen 

iværksætter. 

Du skal huske at informere dine forældre eller samboende om ovenstående retningslinjer. 
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