Aarhus, d. 7. april 2021

Selvtest på FGU Aarhus
Kære elev på FGU Aarhus
Fra og med mandag d. 12. april begynder vi at anvende hurtigtest på FGU Aarhus til
opsporing af COVID-19 smitte. Det betyder, at du to gange om skal ugen testes for
COVID-19 via en selvtest på din egen skole.
NB: Da du indtil videre kun går i skole hver anden uge, skal du hver mandag morgen møde
frem med et negativt testsvar, der ikke er mere end 72 timer gammelt, foretaget i det
offentlige system. Du skal vise det negative testsvar til din underviser, når din undervisning
starter.
Selvtest
Selvtesten foregår i løbet af skoledagen, og er ikke adgangsgivende i døren om morgenen.
Du kan derfor gå ind af døren hver morgen uden at blive kontrolleret for et negativt testsvar. I
stedet for skal du to gange om ugen foretage en selvtest på skolen.
Det er et krav for fysisk fremmøde, at du bliver testet to gange om ugen. Lader du dig ikke
teste, vil du blive sendt hjem og trukket i løn. Har du en lægeerklæring på, at du er undtaget
fra test, vil du blive tilbudt online undervisning.
Selvtesten foregår som en selvpodning i dit eget klasselokale, og din underviser vil fortælle
dig, hvornår dit hold skal testes. Selvpodningen superviseres af en uddannet supervisor, der
vil guide dig i, hvordan du skal gøre. Du kan læse mere om hvordan selvpodningen foregår
nedenfor.
Sådan foregår selvpodning
Selvtesten tages ved at indføre en ’vatpind’ 2-3 cm. i næsen. Vatpinden udsættes
efterfølgende for en analyse, der kan afgøre, om personen er smittet med COVID-19. Der
foreligger et testsvar kort efter prøvetagning.
Sådan gennemføres testen:
1. Før podepinden 2-3 cm. ind i det ene næsebor. Roter podepinden fire gange i ca.
15 sekunder mod næseskillevæggen og tag den derefter ud. Gentag proceduren i
andet næsebor med den samme podepind.
2. Placer podepinden i et rør med ekstrationsbuffer (væske). Tryk bufferrøret sammen
og omrør podepinden min. 10 gange. Fjern herefter podepinden, mens røret
trykkes sammen for at trække væsken ud af podepinden. Det er vigtigt, at røret
trykkes sammen ved udtagning af podepinden for at sikre et retvisende test. Tryk
herefter hætten omhyggeligt på plads på røret.
3. Placér testkassetten på en flad overfalde og dryp fire dråber fra testrøret i
kassettens prøvebrønd med en vinkel på 90 grader.

4. Testresultatet aflæses efter 15-30 minutter.
Der vises forsigtighed i test ved personer, der har tendens til næseblødning, sygdomme i
næsesvælget, ved nyligt brækket næse/næseoperation eller akutte eller kroniske skader i og
omkring næsen.
Har du symptomer på COVID-19, skal du blive hjemme og bestille en test via
coronaprøver.dk eller kontakte egen læge, hvis der er behov for lægehjælp.
Samtykke
Såfremt du deltager i selvpodningen, vil det blive forstået som, at du giver samtykke til test.
Databehandling
FGU Aarhus indberetter dagligt alle testsvar til Sundhedsdatastyrelsen, og alle data slettes
herefter. Du kan læse mere om behandling af dine data i det vedhæftede dokument.
Find svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside
Har du spørgsmål til den beskrevne hurtigtest/selvpodning, kan du læse mere på vores
hjemmeside: Aktuel Covid-19 status på FGU Aarhus.
Vedlagt denne mail finder du et brev fra Børne- og Undervisningsminister Pernille
Rosenkrantz-Theil omhandlende den nye testsituation på skolen.
Du kan også kontakte os på 87408600.

Med venlig hilsen
Direktør Claus Bentsen

