Dette gjelder nå:

Det er nå forskjellige type sykdomsrelatert fravær som kan være aktuelt
1. elever som tester positivt på koronatest (PCR/spyttetst)
2. elever som er satt i testkarantene fordi de er definert som nærkontakt og venter på å
få tatt hurtigtest
3. elever som har fått positivt svar på hurtigtest
4. elever som har er «normalt» syke, har nedsatt almenntilstand og har milde
forkjølelsessymptomer.
Om disse eleven har fått feber, hoste, sår hals, blitt tungpustet eller mistet smaks-/
luktesansen, eller har mistanke om korona skal de teste seg med PCR/spyttest.
5. elever som har fått time for vaksinering for korona
I alle tilfeller må eleven melde fraværet sitt til skole.

Ved positiv test:
Om du tester positivt på hurtigtest må du som eleven/foresatte må i tillegg varsle dette
til positiv-hurtigtest@trondheim.kommune.no. Husk å oppgi telefonnummer i e-posten.
Du vil få et automatisk svar med informasjon om hva du skal gjøre. Smittesporing vil da bli
varslet, og du/foresatte vil bli kontaktet fra smittesporing. Du trenger ikke ringe
koronatelefonen, men du må varsle om fravær til skolen din.

Retningslinje for samhandling mellom
smittesporing og videregående skoler ved smitte
Smittesporingen prioriterer nå å kontakte personer under 20 år med positiv covid-19 test.
Smittesporingen vil da avklare hvorvidt ungdomsskoler er berørt og iverksette
nedenforstående videre prosess.
Prosessene er de samme som tidligere, men med den forskjell at vi nå kan iverksette
testeregime mtp fritak fra karantene for de som er under 18 år og at sporingen rundt det
enkelte tilfelle vil fokusere kun de siste 48 timer før antatt smittetidspunkt.
1. Elever/foresatte skal varsle positiv hurtigtest til
positiv-hurtigtest@trondheim.kommune.no. Husk å oppgi telefonnummer i e-posten. Du
vil få et automatisk svar med informasjon om hva du skal gjøre. Smittesporing vil da bli
varslet, og du/foresatte vil bli kontaktet fra smittesporing. Du trenger ikke ringe
koronatelefonen, men du må varsle om fravær til skolen din.
2. Rutiner for første kommunikasjon rundt varsling av smitte i skole mellom smittesporing og
Skole.

1. Smittesporingen tar kontakt med rektor så snart som mulig og varsler om
positiv test (enten positiv hurtigtest eller positiv pcr-test).
2. Rektor bes så snart som mulig angi antall ungdommer og ansatte som er
sannsynlige nærkontakter i skolen til den smittede.
3. Rektor kontakter (åpen dagtid ukedager frem til kl 15.30) og avtaler antall
testkitt som skal leveres til skolen og tid/sted for utlevering. Rektor organiserer
mottak av og videre distribusjon av testutstyret til foreldre/ansatte.
I de fleste tilfeller vil skolene allerede være kjent med positivt test ved at
elevene har meldt fravær. Skolen vil slik i de fleste tilfeller ligge i forkant av
smittesporing.
3. Rektor sender til berørte elever informasjon som Smittesporingen har utformet om
smittesituasjonen, karantene og hvilket tidspunkt elevene går inn i testregimet. Rektor legger
inn informasjon om sted for evt. henting av hurtigtestutstyr.

Følgende gjelder om du blir bedt om å teste deg ut av karantene
med hurtigtester
1. Første test tas så raskt som mulig i hjemmet/hybel, etter veiledning som er lagt i
testutstyret.
•
•
•

Ved negativ test kan du komme tilbake til skolen
Ved positiv test skal du være hjemme i karantene og varsle til positivhurtigtest@trondheim.kommune.no og melde fravær til skolen.
I påvente av svar på PCR-testen er husstandsmedlemmer i karantene etter
vanlige retningslinjer.

2. For de som har testet negativt på første test tas test 2 og 3 på morgningen i hjemmet
før skolestart tredje og femte dag etter første test. Eleven er ansvarlig for at denne
gjennomføres.
•
•
•

Ved negativ test kan elev dra på skolen igjen
Ved positiv test skal elev være hjemme i karantene og varsle til positivhurtigtest@trondheim.kommune.no og medle fravær til skolen.
I påvente av svar på PCR-testen er husstandsmedlemmer i karantene etter
vanlige retningslinjer.

3. For berørte ansatte* der elever går inn i ovenstående testregime gjelder følgende:
•

•

•

Fullvaksinerte: Skal ikke i karantene, ingen tiltak. Men ansatte kan få spytttest hvis de ønsker. De skal IKKE i karantene i påvente av testsvar. Ved
symptomer er reglene som før: karantene og PCR-test så raskt som mulig.
Delvaksinert (minst 3 uker siden første dose): Disse skal ikke i karantene.
Skal ta test (pcr) på dag 5, men kan jobbe i påvente av svar. Ved symptomer
er reglene som før: karantene og PCR-test mellom dag 3 og 7 etter
eksponering.
Uvaksinert: Ansatte skal i karantene som før, PCR-test på dag 3 og 7.

* elever over 18 år har inntil videre samme regler som voksne/ansatte

Ansatte som skal testes får utlevert spyttester på skolen, samme tid og sted som
utlevering av hurtigtester til elevene. Disse skal inntil videre leveres i boder på
Leangen eller i Munkegata.
4. Dersom ansatt får påvist positiv korona-test skal vedkommende umiddelbart gå i isolasjon
som beskrevet i regler som gitt av FHI, og husstandsmedlemmer skal i karantene. Ansatt
varsler rektor og sine nærkontakter utenfor skolen og ber dem teste seg. Rektor iverksetter
pkt. 1 over.

OM TESTER SOM BRUKES:
Hurtigtester:
Testregimer av elever gjennomføres med det som kalles antigen hurtigtester. Man får da
svaret på testen i løpet av ca 15 minutter Disse er ikke godkjent for de over 18 år/voksne, og
kan i test-regime.sammenheng kun brukes av barn og unge under 18 år. Hurtigtest kan ikke
brukes av husstandsmedlemmer (søsken, foresatte, etc) til en positiv for å teste seg ut av
karantene.
PCR-tester:
Er tester som analyseres på laboratorium (st.olav, andre). Man får da svaret i løpet av 1 - 3
døgn etter at testen er levert inn til mottaksstasjon. Denne testmetoden er godkjent for alle
aldersgrupper, også voksne, og er den metoden som er godkjent for å teste seg ut av
smittekarantene. Ansatte må bruke PCR-metode. Der er flere testmåter for PCR: vanlig
“pinnetest” som tas ved leuthenhaven teststasjon, og spyttester.
Spyttester:
Er tester som baserer seg på PCR-metode.

