Kære elev.
Som du sikkert ved fra medierne, må vi i et vist omfang starte med at ses igen på SOSU H.
Genåbningen af erhvervsuddannelserne bliver foretaget i forskellige faser.
Du vil altid få direkte besked af din underviser, når du skal møde op, og kan i denne instruks se:



oversigt over, hvordan vi starter genåbningen samt besked om, at
at test er nu et krav for at møde op til både indendørs og udendørs undervisning, lektiecafe
m.m.

Det vil sige, at nogle elever så småt kan starte i skole, andre må desværre vente lidt endnu,
og skal fortsat have fjernundervisning.
HUSK også at holde øje med SOSU H’s hjemmeside.

På SOSU H kan disse elever starte i skole – desværre ikke på skoleafdelingen i Brøndby.
 Elever på grundforløb 2
 Elever på hovedforløb, der er færdige med uddannelsen senest 1. august 2021
 Øvrige elever på hovedforløb kan fortsat komme én gang om ugen til udendørs undervisning
Se oversigten i skemaet.
Hvem skal møde på skolen - skema
Elevgruppe
Elever på grundforløb 2

Fremmøde
Hver anden uge undervisning med fremmøde
Hver anden uge virtuel undervisning

Elever på hovedforløb i skoleperiode, som
afslutter deres uddannelse inden 1. august 2021

Hver anden uge undervisning med fremmøde
Hver anden uge virtuel undervisning

Elever på hovedforløb i skoleperiode, som
afslutter deres uddannelse efter 1. august 2021

Evt. fremmøde en gang om ugen til udendørs
undervisning

Elever, der efter særlig aftale er indkaldt til
lærings- og/eller trivselsaktiviteter med fremmøde
på skolen

Kan møde på skolen jf. aftale med
underviser/underviserteam

Hvordan møder man i skolen
Hvis du er blandt de elever, der skal i skole igen, skal du møde fysisk hver anden uge og hver anden
uge har du fjernundervisning.
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Mødepligt
Du har mødepligt til skoleundervisning både fysisk og ved fjernundervisning, undtaget hvis du er syg,
har symptomer på sygdom eller er i selvisolation som nær kontakt til en smittet.

Krav om test
Når du er på skolen, er det et krav, at du er testet negativ for COVID-19. Testen må maks. være 72
timer gammel (fra testtidspunktet). (Krav om test gælder også udendørs).
Testen skal indtil videre foregå i din fritid.
Lige nu har vi to muligheder for test:
Kvik test (næsepodning), hvor du får svar efter ca. 15 minutter.
PCR test (halspodning), hvor du får svar indenfor 12 – 72 timer.
En kvik test er et godt værktøj til de ugentlige test, du behøver for at møde på skolen.
Husk at testen også skal dække samme skoledag, du viser testen frem.
Hvis du får en positiv kvik test, skal du gå i selvisolation og blive PCR testet.
Hvis du har symptomer på sygdom eller er nær kontakt, skal du blive PCR testet.
Hvis du har fremmøde hver anden uge, er det vigtigt, at du planlægger dine test, så du er dækket ind
og har gyldig dokumentation hele ugen.

Teststeder:
Du kan finde det nærmeste teststed på region Hovedstadens hjemmeside eller det nærmeste
testcenter på din skoleafdeling her
Se på testoversigten, hvor der er tidsbestilling.

Eksempler på test og dækning:
Kvik test søndag kl. 16.00 (eller senere)
Svar efter 15 minutter
Dokumentation gælder til onsdag kl. 16.00 (eller senere)
Kvik test mandag morgen kl. 7.15
Svar efter 15 minutter
Dokumentation gælder til torsdag morgen kl. 7.15
Kvik test onsdag kl. 17.00
Svar efter 15 minutter
Dokumentation gælder til lørdag kl. 17.00
PCR test søndag kl. 7.15
Svar indenfor 12 – 72 timer
Dokumentation gælder til onsdag kl. 7.15 – men, hvis du ikke har svar mandag morgen, må du få
foretaget en kvik test, inden du går i skole. Du skal have svar, inden du kommer i skole.
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Fritagelse for test
Du kan udelukkende fritages for test, hvis
1. Du har været smittet med COVID-19, og kan fremlægge en positiv PCR test, der er mindst 14
dage gammel og højst 12 uger gammel.
2. Du af helt særlige medicinske eller fysiske årsager ikke kan testes. Det skal du dokumentere
med en lægeerklæring. Du kan, ved at henvende dig til din underviser, få en attest som du kan
tage med til lægen.
Vaccination fritager dig ikke for kravet om regelmæssigt at blive testet.

Kontrol af test:
SOSU H har pligt til at kontrollere alle elever, kursister og ansatte min. 2 gange pr. uge.
Dokumentationen for den negative COVID – 19 test skal indeholde:
1. Dit navn (svarende til navnet på medbragt personligt ID, fx pas, kørekort, sundhedskort eller
andet offentligt udstedt identitetskort)
2. Tidspunkt for testtagning
3. Resultat af testen
Indtil videre vil din underviser spørge til dokumentation dagligt samtidig med
fraværsregistreringen.

Positiv test:
Hvis din test viser, at du er positiv for coronavirus, må du ikke komme i skole.
Du skal følge reglerne for isolation og blive hjemme.
Du skal kontakte SOSU H’s coronahotline tel: 7226 6100 eller corona@sosuh.dk, så vi kan få kontaktet
de klassekammerater, du evt. har været sammen med.
Læs mere corona info på https://sosuh.dk/praktisk-info/corona/
Samarbejde:
Det er vigtigt, at vi samarbejder om test og kontrol.
Som et led i at forebygge smitte med Corona virus i Danmark og for at sikre et trygt miljø for os alle,
har Undervisningsministeriet og sundhedsmyndighederne besluttet, at alle elever, kursister og ansatte
på erhvervsuddannelserne, for at møde frem på skolen, skal testet to gange om ugen og fremvise
dokumentation for negativt testresultat.
Fravær:
Hvis du ikke kan fremvise dokumentation for COVID – 19 test, vil du blive bedt om at forlade skolen.
Du kan derfor straks gå hen og blive testet. Du vil få fravær, hvis du ikke kan være på skolen som følge
af manglende dokumentation for test.
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Når du er på skolen, skal du følge de almindelige retningslinjer for smitteforebyggende tiltag og de
anvisninger, der findes på skolen.







Bliv hjemme hvis du er syg, er testet positiv for COVID-19 eller er nær kontakt
Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit
Host eller nys i dit ærme
Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og i skolen/på arbejdspladsen
Hold afstand og bed andre tage hensyn

Læs evt. mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og/eller på SOSU H’s hjemmeside
Hold altid øje med SOSU H’s hjemmesiden og Facebook
22. marts 2021
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