Kære forældre,
Der er rigtig mange forældre, som har benyttet sig af tilbuddet om hjemme-testkit. Vi mener, at det
er vigtigt at vi hjemmetester da det giver en større tryghed – tak for det. Vi vil dog rigtig gerne
have, at endnu flere benytter sig af hjemmetestning. Derfor har I altid mulighed for at give jeres
samtykke erklæring i Aula, som udløser hjemmetest-kit hver fredag. Testkit får eleverne med hjem i
tasken.

Hvornår modtager I selv-test-kit?
Skolen udleverer fra næste uge testkit til selvtest direkte til skolens elever, hvor forældrene har givet
samtykke.
Eleven har således testkittet med hjem i skoletasken. Der udleveres 2 testkit pr. elev pr. uge.
Udleveringen starter mandag den 10. januar, hvor eleverne får testkit med hjem til uge 2. Herefter
bliver der udleveret testkit om fredagen til brug for den efterfølgende uge.
Hvis jeres barn har været smittet, er der immunitet 12 uger efter. I den situation giver det ikke
mening at foretage en selvtest, og I bedes derfor give jeres barn testkittet med tilbage til
klasselæreren.

Husstandskontakt eller øvrig kontakt?
Begreberne skifter jævnligt og kan være svært at hitte rede i. Vi benytter os ikke længere af ”nære
kontakter” Herunder har vi prøvet at forklare forskellen på begreberne.

Definition af nye kontaktbegreber
Med Sundhedsstyrelsens ændrede vejledning indføres der følgende kontaktbegreber:
1. Husstandskontakt
a. Omfatter alle, der er kontakt til en smittet i husstanden, men også en, der har
overnattet i husstanden i smitteperioden. Man er også husstandskontakt, hvis man
har delt værelse med en smittet på f.eks. en lejrskole. Hvis man bor i husstand med
en person med påvist Covid19, defineres man som husstandskontakt og anbefalingen
er, at man ikke må komme i skole før der er foretaget en PCR-test på 4. dagen, som
er negativ.
2. Øvrige kontakter
a. Omfatter kontakt til en smittet i forbindelse med skolegangen, f.eks. en
klassekammerat. Man er også øvrig kontakt, hvis man har spist middag med en
smittet i smitteperioden, været til møde med en smittet person, siddet i bil med en
smittet person eller dyrket kontaktsport med en smittet person

Smitteperioden
1. Smitteperioden for personer med symptomer og positivt testsvar er:
a. Fra 48 timer før symptomer er startet til 48 timer efter symptomer er stoppet
2. Smitteperioden for personer uden symptomer og positivt testsvar er:
a. Fra 48 timer før testen blev foretaget til og med 7 dage efter testen

Test og isolation som husstandskontakt

Husstandskontakter
Selvisolation:

Opfordring til test
hurtigst muligt
(antigen)
Opfordring til test
på 4. dag (PCR)
Opfordring til test
på 6. dag (PCR eller
antigen)
Andet

Hvis du ikke er
tidligere smittet eller
vaccineret med 3. stik
Gå straks i selvisolation,
kan ophæves efter
negativ PCR-test på 4.
dagen
Ja, hvis du ikke kan
holde afstand til den
smittede, ellers ikke
Ja, hvis du kan holde
afstand til den smittede
Ja, hvis du kan holde
afstand til den smittede

Hvis du er
vaccineret med 3.
stik
Nej, medmindre man
udviser symptomer, i
det tilfælde skal man
selvisolere
Ja

Hvis du har været
smittet inden for de
seneste 12 uger
Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Hvis du ikke kan holde
Hvis man udvikler
afstand til den smittede,
symptomer på
skal du først testes med
Covid19, skal man
PCR 48 timer efter
selvisolere og testes.
symptomer er stoppet
hos den smittede
Ovenstående tabel er en forsimplet forklaring af reglerne for husstandskontakter. Der henvises til
vejledningen fra Sundhedsstyrelsen, side 11-12 for flere detaljer.

Test og isolation som øvrig kontakt

Øvrig kontakt

Hvis du ikke er tidligere smittet

Selvisolation:

Nej, medmindre man udvikler
symptomer
Ja, også selvom du er vaccineret
med 3. stik

Hvis du har været smittet inden
for de seneste 12 uger
Nej, medmindre man udvikler
symptomer
Nej

Opfordring til test
hurtigst muligt
(antigen)
Ja, også selvom du er vaccineret
Nej
Opfordring til test
med 3. stik
på 4. dag (antigen)
Ovenstående tabel er en forsimplet forklaring af reglerne for husstandskontakter. Der henvises til
vejledningen fra Sundhedsstyrelsen, side 15-16 for flere detaljer.
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