Vejledning til håndtering af coronavirus/COVID-19 i LG gymnastik

Hvad skal du gøre?
Læs herunder, hvad du skal gøre i nedenstående scenarier.
OBS: Du må naturligvis altid deltage i din træning, hvis den er online, selvom du er sendt hjem i isolation.
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Du oplever symptomer på coronavirus / COVID-19
DU SKAL: Blive hjemme fra din træning, til du har været symptomfri i minimum 48 timer.
VI OPFORDRER TIL: At du bliver testet, hvis du har mistanke om, at du kan have corona (enten fordi du har
været i kontakt med en smittet, eller fordi du vurderer, at dine symptomer kan være tegn på coronavirus /
COVID-19)
• Er din test negativ: Du kan vende tilbage til din træning, når du er symptomfri.
• Er din test positiv: Læs herunder.

Du er blevet testet positiv for corona
DU SKAL – trin 1: Skrive til info@lg-gymnastik.dk med det samme, og informere om:
• Hvilke(t) hold du går på i LG.
• Dato for sidste gang du var til fysisk træning på hvert af dine hold.
• Hvor og hvornår du tror, at du er blevet udsat for smitten.
• Hvornår eventuelle symptomer er startet.
• Hvornår du har fået foretaget testen(e).
DU SKAL – trin 2:
• Du har/har haft symptomer: Blive hjemme, til du har været symptomfri i 48 timer.
• Du har ikke/har ikke haft symptomer: Blive hjemme i minimum 7 dage efter du har fået taget
testen.

Du går på hold med en gymnast, som er testet positiv for corona
Du får i sådan et tilfælde besked fra LG’s administration med yderligere instrukser, som afhænger af,
hvornår den smittede sidste gang var til træning. Som udgangspunkt gælder følgende:
DU SKAL: Blive hjemme, indtil LG’s administration giver besked om, at din træning igen kan ske fysisk.
Nære kontakter* skal testes to gange efter gældende retningslinjer (se Note 3 og 4).
Ønsker du ikke at få foretaget en test, så læs Note 1.
Er du/dit barn under 12 år, så læs Note 2.
* Vi anser som udgangspunkt alle gymnaster på samme hold som nære kontakter.
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Du er sendt hjem fra daginstitution/skole/arbejdsplads/andet grundet smittetilfælde
Du karakteriseres af daginstitution/skole/arbejdsplads/andet eller af retningslinjerne som nær kontakt.
DU SKAL: Blive hjemme fra træning og blive testet efter gældende retningslinjer for nære kontakter (se
Note 3 og 4).
Du karakteriseres ikke som nær kontakt.
Hvis du er sendt hjem pga. smittetilfælde, er du formentlig blevet bedt om at få taget en test, og så skal du
følge gældende retningslinjer og blive hjemme. Efter en negativ test kan du vende tilbage til træning. Er din
test positiv, så læs ”Du er blevet testet positiv for corona” herover.
Hvis du ikke er blevet bedt om at få taget en test, så kan du som udgangspunkt komme til træning.
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Noter
Note 1: Får du af en særlig grund ikke taget en test, kan du blive bedt om at blive hjemme fra træning i op
til 7 dage. Du kan altid kontakte info@lg-gymnastik.dk, hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med dette.
Hvis du i løbet af disse dage får symptomer, skal du blive hjemme i minimum 48 timer, efter symptomerne
er ophørt.
Note 2: Børn under 12 år kan vælge at lade være med at blive testet. Såfremt, du ikke bliver testet, skal du
blive hjemme i 7 dage efter at sidste kontakt med den smittede fandt sted. Du kan derefter møde op igen,
hvis du ikke har haft symptomer. Udvikler du symptomer, skal du blive hjemme i minimum 48 timer efter
symptomerne er ophørt.
Note 3: Du skal have modtaget negativt svar på begge dine test, før du kan vende tilbage til træning i LG.
Note 4: De gældende retningslinjer fra myndighederne siger, at nære kontakter skal testes to gange.
Interval for test er som følger:
•
•

1. test foretages samme dag eller snarest muligt efter, at personen er blevet identificeret som nær
kontakt. Der skal dog mindst være gået 4 dage fra man blev udsat for mulig smitte.
2. test foretages to dage efter 1. test uanset om der er kommet svar på første test.

Foretages 1. test på dag nr. 6, så foretages ingen yderligere tests.
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Kilder
Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer og pjecer.
Pjece: Til dig, der er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus.
Link: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus
Pjece: Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus.
Link: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus
Pjece: Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?
Link: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-covid-19-eller-erder-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole_
Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da
De danske myndigheders officielle hjemmeside: https://coronasmitte.dk/
Find altid info om LG’s håndtering af coronavirus / COVID-19 på vores egen hjemmeside: https://www.lggymnastik.dk/Coronavirus---COVID-19

