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Instruks vedr. COVID-19 på Herning HF & VUC 

Elever/kursister og personale må komme i skole/på arbejde når de ikke har symptomer på sygdom. Det 

betyder, at hvis man har symptomer på sygdom, skal man blive hjemme, indtil man er rask.  

I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. 

Herefter må man komme i dagtilbud/skole igen.  

Man vurderes som syg, når der er symptomer på sygdom, også ved milde symptomer på sygdom.  

De mest almindelige symptomer er: 

• Feber 

• Tør hoste 

• Træthed 

Hvis en elev/kursist eller personale får symptomer på sygdom, mens de er i skole/på arbejde, skal de 

hurtigst muligt tage hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer  

Hvis en person, der har været i skole, konstateres smittet med COVID-19, skal Herning HF & VUC 

informeres om smitten, med henblik på at informere de ansatte og eleverne på skolen. Elever/kursister 

kan give besked til lærer, studievejleder eller i administrationen. Ansatte giver besked til nærmeste leder. 

Hygiejne og afstand 

For at sikre god håndhygiejne skal elever/kursister og personale vaske hænder eller anvende 

hånddesinfektion bl.a. ved ankomst til og afgang fra skole, mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før 

og efter spisning, efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde, eller når der skiftes lokale mv.  

Bemærk at håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs 

på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg og før håndtering af madvarer. 

Rengøringspersonalet rengør fælles kontaktpunkter og overflader, som minimum en gang dagligt, og 

gerne oftere afhængig af aktiviteter og hvor mange der benytter lokaliteterne.  

Der skal i alle tilfælde holdes en afstand på 1 meter mellem personer på skolen. Dette gøres fx ved at man 

kun sidder på hver anden stol og at der max sidder 2 i en sofa. Gruppearbejde, spisning mv. kan evt. 

foregå udenfor så indendørs kontakt reduceres. 

Der skal ved tavleundervisning, sang mv. holdes en afstand på 2 meter. Afstand måles fra næsetip til 

næsetip. 

Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens vejledning: https://www.uvm.dk/-

/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/maj/200515-oversttelse-til-dagtilbud-og-skoler-af-generelle-

anbefalinger-om-forebyggelse-af-smittespredn.pdf?la=da 
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