Elevinstruks om Covid19 og undervisning på Falko:
Forudsætningen for at der er åbnet for fremmøde på Falko er, at alle retningslinjerne overholdes - både på
skolen og uden for skolen. Det sikrer, at man faktisk KAN komme på skolen og deltage i undervisningen på
en måde der er sundhedsmæssigt forsvarligt både for sig selv og alle andre.
Har man symptomer der tyder på COVID19, SKAL man blive hjemme (opstår det i skoletiden skal man
orientere kontoret (og ens lærer hvis man har undervisning) og straks gå hjem. Man kontakter sin læge
med henblik på evt. test. Man går i karantæne og kommer ikke på skolen igen før 48 timer efter man er
blevet symptomfri.
Er man blevet testet positiv for Corona og IKKE har symptomer, skal man blive hjemme i karantæne i 7
dage, og man meddeler kontoret det. Hvis man får symptomer i 7-dagsperioden, skal man ringe eller skrive
til kontoret igen (det har betydning for hvad ens nære kontakter skal gøre) og fortsat blive hjemme indtil
48 timer efter de sidste symptomer er væk.
Har man været sammen med nogen der har fået symptomer, eller med nogen der er testet positiv, men
uden symptomer, skal man være lidt ekstra opmærksom på eget helbred, men man fortsætter sin
skolegang som hidtil og er særlig opmærksom på at overholde alle forholdsreglerne. Begrundelsen er, at
netop de forholdsregler der er truffet på skolen gør det sikkert at være der, når man efterlever dem.
Personer uden symptomer (altså en selv) smitter formentlig meget mindre end personer med symptomer,
siger sundhedsstyrelsen.
Kun hvis et medlem af husstanden, altså dem man bor sammen med, HAR fået konstateret COVID 19 og er i
karantæne, skal man ikke komme, og man meddeler kontoret det.
Man kan læse flere detaljer her https://www.sst.dk/da/corona/FAQ

Alle der kommer på Falko skal følge retningslinjerne for sikker og hensynsfuld opførsel:
1. Man skal vaske hænder når man kommer, og i hvert frikvarter dvs. mindst hver anden time, og når
man evt. går til et nyt lokale (f. eks. pga. valgfag). Hvis hænderne er tørre, og man ikke kan komme
til at vaske hænder, spritter man hænderne grundigt af. Man skal undgå at berøre sit ansigt, hvis
man ikke har rengjorte hænder. Man skal også vaske hænder inden man går hjem og når man ER
kommet hjem.
2. Nys og host foregår i ærmet.

3. Og ikke mindst: Man skal overholde afstanden på 2 m. til andre både i undervisningen, pauser og
frikvarterer, og til og fra skole, såvel som i fritiden. Specielt skal man bruge de adgangsveje og de
udearealer der hører til den undervisningszone man er i jf. gældende oversigter, og man må IKKE gå
andre steder hen på skolen i løbet af dagen (undtaget ved fysisk fremmøde til valgfag).
Ved at blive sammen med ens egen klasse, mindsker man risikoen for at danne nye smittekæder.

