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Retningslinjer pr. 17. februar 2022
• Undervisningen gennemføres som normalt og som planlagt.

• Isolation af personer med symptomer. Respekter skiltning (ved 
isolation) 

• Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontakt



Kun sammen kan vi fastholde åbningen af skolen 

Vi kan bedst holde skolen åben 
hvis vi fortsat kan minimere 
smitterisiko

Det er den enkeltes ansvar at 
overholde anvisningerne. 
Retningslinjerne er ikke for sjov!

Hvis det kikser – minder vi 
hinanden om det

Er der ”huller” vi har overset 
på skolen siger vi det straks 
direkte til LA eller LM

De der er ”ligeglade” eller 
gentagne gange ikke 
overholder anvisningerne kan 
ikke være på skolens område



Reduktion af smitterisiko 
• Vask hænder / sprit hænder når du ankommer på skolen

• Hyppig håndvask og som altid efter toiletbesøg eller hoste i hænderne 

• Sprit altid hænder når du går ind i spisesalen og gerne når du går ud

• Hold afstand og vis hensyn



Tegn på sygdom
De typiske symptomer ved begyndende og mild sygdom ligner 
almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektion:

• Ondt i halsen
• Sygdomsfølelse
• Muskelsmerter
• Tør hoste
• Feber

Nogle kan også opleve at få hovedpine, kvalme, diarré og muligvis andre 
symptomer.



Tegn på sygdom
• Hvis du får symptomer hjemme; så bliv hjemme
• Hvis en elev eller en medarbejder får symptomer på sygdom, mens de 

er på skolen skal følgende ske:
- omgående selvisolation på eget værelse – kontakte skolen – souschef 
Lars Mogensen, Telefon 4047 4124
- tage hjem hurtigst muligt
- blive hjemme, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer
- straks kontakte egen læge for at afklare om der skal testes for Covid19

• Hvis en person, der har været på Asmildkloster, konstateres smittet 
med COVID-19, skal skolen informeres om det, med henblik på at de 
personer, den pågældende har været i nær kontakt med, informeres. 

• Nære kontakter skal selvisoleres og testes mindst en gang og blive 
hjemme indtil første negative test. 



Dette skal du have styr på!
• Hvis du er syg eller har mistanke herom – bliv hjemme
• Opdager du en tom ”spritter” så giv køkken/rengøring/pedel besked herom 
• Brug gerne toilet og vask på eget værelse
• Skolens medarbejdere sørger for rengøring på fællesområder m.v.
• Elever sørger for rengøring på eget værelse og toilet – der er værelsescheck 

jf. den plan skolehjemmet udgiver.
• Du er velkommen til selv at gøre ekstra rent på din plads, hvis du ønsker 

dette

• Følg vejledninger rundt på skolen – spørg hvis du er i tvivl og gør det gerne



Kontakt

• Kontaktperson på Asmildkloster Landbrugsskole er souschef Lars 
Mogensen, som kan kontaktes på lm@asmildkloster.dk eller mobil 4047 
4124

• Lars Mogensen har kontakten til den lokale sundhedsstjeneste og 
håndterer også eventuelle pressehenvendelser

• Intern kommunikation til ansatte sker via Teams – Asmildkloster 
Intranet

mailto:lm@asmildkloster.dk


Spørgsmål ?
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