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COVID-19-retningslinjer for Erhvervsakademi Aarhus  

Akademiets retningslinjer er udarbejdet på grundlag af Sundhedsstyrelsens notater og vejledninger.  

Bemærk særligt, at alle bør følge grundelementerne for at forebygge smittespredning. Disse er i 
prioriteret rækkefølge: 

1. Isolation af personer med COVID-19 eller symptomer samt opsporing af kontakter 
2. Hygiejne med fokus på hoste-etikette, håndhygiejne, udluftning og rengøring 

 
Ved COVID 19-tilfælde hos studerende/kursister 
Hvis en studerende/kursist, der har været på akademiet, konstateres smittet med COVID-19, skal 
akademiet hurtigst informeres om smitten. Dette gøres på mail til eaa-corona@eaaa.dk 
 
Ved en positiv lyntest skal der foretages en opfølgende PCR-test. Først hvis en PCR-test påviser COVID-
19 hos studerende/kursister, skal alle studerende på det/de relevante hold orienteres, så det kan 
afklares, hvem der er nære kontakter eller ’anden kontakt’.  
 
Den smittedes identitet oplyses kun ved samtykke dertil. Uddannelseschef/-leder beslutter herefter 
lokalt, om holdet har fysisk fremmøde eller overgår til online undervisning.  
 
Nære kontakter/anden kontakt opfordres til at følge retningslinjer for selvisolation og test i henhold til 
sundhedsmyndighedernes anbefalinger for hhv. færdigvaccinerede og ikke-færdigvaccinerede. 

 
Ved COVID-19-tilfælde hos nære kontakter til studerende og medarbejdere 
Studerende og medarbejdere, der er nære kontakter til en smittet (på akademiet, i hjemmet eller i 
omgangskredsen i øvrigt) skal gå i selvisolation og lade sig teste i henhold til sundhedsmyndighedernes 
anbefalinger for hhv. færdigvaccinerede og ikke-færdigvaccinerede. 
 
Hvis man testes negativ det påkrævede antal gange, må man gerne komme på akademiet igen, men man 
skal fortsat være opmærksom på symptomer på COVID-19. 
 
Ved COVID 19-tilfælde hos medarbejdere eller medarbejderens husstand 
Hvis der konstateres COVID-19 hos en medarbejder, skal denne gå i karantæne og lade sig teste iht. til 
Sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Medarbejderen skal give besked til nærmeste leder samt  
eaa-corona@eaaa.dk så hurtigt som muligt.  
 
Hvis det er en lyntest, der er positiv, skal der først foretages opsporing etc., hvis en efterfølgende PCR-
test også er positiv. Nære kontakter på akademiet til en medarbejder hjemsendes mhp. selvisolation og 
test, jf. retningslinjer for hhv. færdigvaccinerede og ikke-færdig-vaccinerede. 
 
Hvis en person i ens husstand har fået konstateret COVID-19, skal man efterleve Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger og lade sig teste. 
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