
Instruks for håndtering af personale og børn med symptomer, der 
kunne være forenelige med COVID-19  
MFI 5. februar 2021 
 
MFIs instruks tager afsæt i sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/nye-tal-langt-de-fleste-udvikler-symptomer-inden-115-d
age 

● Ansatte og elever må komme i skole, når de ikke har symptomer på sygdom. Det 
betyder, at hvis man har symptomer på sygdom. 

● I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter 
symptomerne er ophørt. MFI kræver at man er symptomfri i 7 dage før man må 
komme på skolen. 

● Hvis en elev eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er i skole, skal de 
hurtigst muligt tage hjem. Den ansatte, der har eleven sikrer en kontakt til 
forældrene. Dette kan gerne gøres via Laila. Eleven placeres under halvtaget i 
skolegården ved indgangen. 

● Hvis en person, der har været i skole, konstateres smittet med COVID-19, så skal 
MFI informeres af forældrene/ af den syge ansatte om det med henblik på, at de 
personer, den pågældende har været i nærkontakt med informeres. Informationen 
vil ske på VIGGO i et opslag i en klasse “rum”. 

 
I sundhedsstyrelsens vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af skoler og 
fritidsordninger står der følgende: 
 
“Tegn på sygdom 
Nogle mennesker, især yngre, kan have COVID-19 uden at udvikle symptomer. På nu- 
værende tidspunkt vurderes det, at man kan smitte 48 timer før symptomdebut. Derfor er  
der også særlige forholdsregler for personer uden tegn på sygdom. 
 
Hvis du har milde symptomer på både øvre luftvejsinfektion eller svær nedre luftvejsinfek- 
tion, det kan fx være hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter eller 
vejtrækningsbesvær, skal du mistænke COVID-19. 
 
For de, der udvikler symptomer, er det karakteristisk, at man til at begynde med har milde 
symptomer som ondt i halsen og, muskelsmerter og evt. tør hoste. I dette stadium har 
man ofte let eller ingen feber. 
 
Andre typiske symptomer er feber og hovedpine. Ved forløb med forværring kan der til- 
komme åndenød, herunder hurtig vejrtrækning. 
 
Stoppet næse eller løbenæse - uden andre symptomer - er ikke typisk for COVID-19, 
dvs. det er mindre sandsynligt, at symptomerne skyldes COVID-19, uden at det dog kan 
udelukkes. 
 
2.1. Hvornår må ansatte, børn og elever komme i institution/skole 
Ansatte og elever må komme i skole når de ikke har symptomer på corona i 7 dage.  

https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/nye-tal-langt-de-fleste-udvikler-symptomer-inden-115-dage
https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/nye-tal-langt-de-fleste-udvikler-symptomer-inden-115-dage


 
MFI opfordrer til hurtigst muligt at få taget en test, så vi får klarhed omkring covid-19 
 
Er man taget hjem fra skole pga. en sygdom, der ikke har mistanke om covid-19 og er man 
ellers symptomfri, så må man komme i skole igen. 
 
I forhold til COVID-19 betragter sundhedsstyrelsen en som rask, når der er gået 48 timer, 
efter symptomerne er ophørt, men MFI kræver 7 dage. 
 
 
2.2. Ved sygdom opstået i institution 
Hvis en elev eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er i skole, skal de hurtigst 
muligt tage hjem. 
 
Hvis en person, der har været i skole, konstateres smittet med COVID-19, skal den på- 
gældende skole informeres om det, med henblik på at de personer, den pågældende har 
været i nærkontakt med, informeres. Dette kan gøres ved et fælles opslag på VIGGO. 
 
Nære kontakter skal efterfølgende være særligt opmærksomme på sygdomstegn og i  
endnu højere grad følge de generelle råd om god hygiejne, men de må som udgangspunkt 
gerne må møde op i skolen. Skolens ledelse anbefales samtidig at gøre de berørte elever, 
forældre og lærere, der har været en nær kontakt til den smittede opmærksom på 
Sundhedsstyrelsens materiale til nære kontakter. 
 
2.3. Hvis en i husstanden er påvist med COVID-19 
Det anbefales, at personer med påvist COVID-19 i så høj grad som muligt isolerer sig i 
hjemmet væk fra andre i husstanden og ikke har fysisk kontakt med personer i hjemmet, jf. 
generelle råd til dig, der har tegn på sygdom. 
 
Hvis man bor i husstand med en person med påvist COVID-19 må man gerne komme i 
skole eller på arbejde. Der opfordres dog til, at man i sådanne tilfælde er særligt 
opmærksom på at efterleve og ikke mindst tager en corona test. Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger for adfærd samt være særligt opmærksom på symptomer på sygdom og bliver 
hjemme, hvis man får symptomer. Personer, der forlader husstanden, skal vaske hænder 
lige inden hjemmet forlades.” 
 
Hvis man er defineret som nærkontakt.  
Hvis en elev eller ansat har været nærkontakt f.eks. til en forældre, så skal de isolere sig i 7 
dage og have en negativ test før de må komme på skolen igen. Det er faktisk 
nærkontakterne vi er mest nervøse for, da de ubevidst kan smitte. Spørg gerne hvis I er i 
tvivl. Instruksen opdateres på hjemmeside mfiskole.dk/info/corona. 
 
 
Med venlig hilsen 
Peter Otto Yde Thomsen 
skoleleder  


