Den 24. marts 2021

Kære kursist
Fra tirsdag den 6. april 2021 åbner VUC Storstrøm for alle kursister. Undervisningen vil indtil videre fortsat
gennemføres med 50% fremmøde og 50% virtuel eller anden undervisning.
Som en betingelse for genåbningen er der fortsat krav om løbende test af ansatte og kursister.
VUC Storstrøm indretter teststeder på alle undervisningssteder. Testen udføres som en næsepodning med
de korte vatpinde. Kursisten skal selv foretage podningen. På teststederne vil der være supervisorer, der
instruerer og sikrer, at resultatet bliver registreret. Testresultatet vil blive uploadet på Sundhed.dk.
I denne artikel er der nærmere information om selvtest Selvtest ‐ sådan gør du ‐ TV 2
Såfremt du ikke ønsker næsepodning ‐ eller ikke er i stand til at gennemføre podningen selv, skal testen
foretages på de regionale testcentre.
Det er et krav for at kunne møde ind, at du enten samme dag lader dig teste på uddannelsesstedet eller har
fået foretaget en smittetest for covid‐19 på de regionale teststeder. Testen skal være negativ, og der må
ikke være gået mere end 72 timer fra testen er udført. Dog vil en test, der er gennemført fredag, være
gældende hele mandagen.
Det betyder, at hvis du lader dig teste mandag og onsdag/torsdag eller tirsdag og fredag, vil du i forhold til
uddannelsesstedet have et gyldigt testresultat for hele ugen.
Det er dit ansvar at sikre, at du løbende bliver testet for at kunne deltage i undervisningen.
VUC Storstrøm er forpligtet til at kontrollere, at kursisterne har gennemført testen. Kontrollen foretages af
lærerne og vil som udgangspunkt blive foretaget i klasselokalerne.
Krav om test gælder ikke for kursister der,
 af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR‐ eller antigentest for covid‐19.
 som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR‐ eller
antigentest for covid‐19.
 tidligere har været smittet med covid‐19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang der
kan fremvises dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR‐ eller
antigentest for covid‐19, og som på fremvisnings‐tidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger
gammelt.
 Ift. undtagelse fra krav om test, foretager skolen en samlet vurdering ift. om en kursist undtages.
 Lægeerklæringer kan indgå som en del af dokumentationen for særlige sundhedsmæssige
udfordringer, men der er ikke krav om lægeerklæring ‐ eksempelvis hvis institutionen mener at
have tilstrækkeligt kendskab til kursisten til at foretage en vurdering uden fremvisning af
lægeerklæring.

Det er VUC Storstrøm, der afgør, om der er behov for lægeerklæring, for at vi kan vurdere, om kursisten
skal undtages test.

Neden for kan du finde teststeder og åbningstider.

Teststeder:
Næstved
Sted:
Multihallen.
Åbningstid:
Mandag til torsdag 7.00 – 14.00.
Fredag 7.00 – 13.00.
Der udleveres armbånd i forbindelse med testen. Teststedet udleverer også armbånd, når testen er udført
andre steder.
I indkøringsfasen vil kursisterne kunne se i Ludus Web skemaet, hvornår de skal testes.

Faxe
Sted:
Lokale 4 i lige uger.
Lokale 6 i ulige uger.
Åbningstid:
Alle dage fra 8.30 – 12.00 og fra 12.30‐14.00.

Vordingborg
Sted:
Lokale 9.
Åbningstid:
Alle dage fra 8.30 – 12.00 og fra 12.30‐14.00.

Nykøbing F

Sted:
Lokalerne a201 og a202.
Åbningstid:
Alle dage fra 7.30 – 14.00.

Maribo
Sted:
Fællesrummet.
Åbningstid:
Tirsdag og fredag fra 8.00 – 10.00.

Nakskov
Sted:
Kælderen ud for afsnit 4.
Åbningstid:
Alle dage fra 7.30 – 15.00.
Der kommer plan for hvornår der er adgang for VUC Storstrøm.

