Beredskab ved smitte, karantæne, sygdom for elever og ansatte
Alle informationer fra myndigheder mm. er samlet på flg. hjemmeside:
coronasmitte.dk
Generelt vælger vi at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og råd om forebyggelse af
smitte, vedrørende Coronavirus. Siden bliver opdateret i takt med udviklingen, så det
anbefales at tjekke siden dagligt. vi føger også de øvrige myndigheders anbefalinger.
Hvis en elev eller medarbejder kommer hjem fra et risikoområde efter 1. marts 2020
For elever og ansatte der er kommet hjem fra et udpeget risikoområde, anbefales det af
Sundhedsstyrelsen at blive sendt hjem i karantæne. For elever, som ikke har andre hjem
end Egmont Højskolen, vil karantænen finde sted i Hou Søsportcenter i 14 dage efter
hjemkomsten.
Elever og ansatte, der inden for de sidste 14 dage har været i et land eller område, med
generel eller lokaliseret smittespredning, eller som har været i kontakt med en patient med
coronavirus og oplever symptomer på coronavirus, skal ringe til egen læge, og ikke møde op
i venteværelse m.v.
Egmont Højskolen følger Sundhedsstyrelsens og udenrigsministeriets vejledning for
risikoområder, som er de røde og de orange. Hvis en af dine pårørende fra husstanden har
været i disse områder, gælder karantænen også for dig.
Hvis man selv har været i de gule områder vil vi gerne vide det, og tage stilling i hver enkelt
tilfælde.
Vi fraråder alle rejser til:
Kina: Provinsen Hubei - Norditalien (Piemonte, Lombardiet,
Emilia-Romagna, Aostadalen, Veneto og Marche) - Østrig (skiområdet
Ischgl)

Hvis dit rejsemål er rødt, bør du genoverveje, da vi fraråder alle
rejser til dette rejsemål. Hvis du alligevel tager afsted, opfordrer vi
dig til at søge professionel sikkerhedsrådgivning.
Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:
Kina, Sydkorea, Iran, Italien og Østrig (Tyrol)

Hvis dit rejsemål er orange, bør du genoverveje, da vi fraråder alle
ikke-nødvendige rejser, da risiciene forbundet med rejser til disse
steder er alvorlige.
Vær ekstra forsigtig ved rejser til: Hong Kong, Japan, Singapore
Følgende lande er gule: Resten af verden

Hvis dit rejsemål er gult, skal du være opmærksom på din
personlige sikkerhed og huske at holde dig opdateret.

Vær opmærksom

Hvis dit rejsemål er grønt, opfordrer vi dig til at bruge din sunde
fornuft og være opmærksom på samme måde, som du ville være
det i Danmark.

Hvis højskolen har mistanke om en elev eller medarbejder er smittet
Hvis en elev eller medarbejder oplever feber, hoste eller vejrtrækningsproblemer og har rejst
i et risikoområde eller har haft tæt kontakt til en person med påvist eller mistænkt
coronavirus skal mistanken undersøges.
Er der begrundet mistanke skal eleven i karantæne hjemme. For elever, som ikke har andre
hjem end Egmont Højskolen, vil karantænen finde sted i Hou Søsportcenter i 14 dage efter
hjemkomsten og egen læge skal kontaktes telefonisk.
Hvis der bliver konstateret coronavirus for en elev eller medarbejder på højskolen
Bliver en elev eller medarbejder testet positiv for coronavirus, uanset om de har været i
karantæne eller ej, iværksættes smitte- og kontaktopsporing ved Styrelsen for
Patientsikkerhed. I et sådan tilfælde vil højskolen blive orienteret om det videre forløb på
højskolen omkring karantæner af elever m.m. af Styrelsen for Patientsikkerhed
Mere info om forløbet kan findes på Styrelsens for Patientsikkerheds hjemmeside.

