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Adfærdsregler for medarbejdere og kursister
Kursusstart august 2020

God adfærd = brug sundhedsstyrelsens anbefalinger + sund fornuft

Velkommen på VUC Djursland i en Covid-19-tid.
Covid-19 er ikke væk, og vi skal alle finde en hverdag, hvor vi begrænser risikoen for smitte. Vi vil alle
gerne kunne holde skolen åben i hele skoleåret og gennemføre undervisningen med så få
begrænsninger som muligt. Derfor er der nogle regler, der skal overholdes.
Ledelsen har derudover taget en række initiativer, der skal hjælpe med til at begrænse smitterisikoen
på en skole med mange kursister og mange medarbejdere.
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Generelle regler gældende for kursister og ansatte
Alle skal:
o

vaske hænder/spritte hænder ved ankomst til skolen - der vil være rigeligt med
håndsprit ved alle indgange

o
o

vaske hænder mindst hver anden time
vaske hænder/spritte hænder, når du har skiftet lokale

o

vaske hænder/spritte af efter toiletbesøg

o

vaske hænder/spritte af, hvis du kommer til at hoste/nyse i dine hænder

o

vaske hænder/spritte af, før du går ind i kantinen

o

vaske hænder/spritte af ved brug af print/scan eller andre steder, hvor mange
benytter samme udstyr.

Alle skal overholde 1 meters afstand i alle situationer og overholde skolens anvisninger om
færden på skolen, herunder ensretning i gangarealer og overholdelse af regler om, hvor mange
der må benytte lokaler, terrasseområder etc.
Hvis der bruges fælles udstyr, som f.eks. bærbare og andet it-udstyr, skal disse sprittes af, når
nye brugere overtager udstyret
Sociale møder og spisning i kantinen/loungeområder/udendørsarealer, skal foregå under
hensyntagen til sundhedsstyrelsens anbefalinger om 1 meters afstand - brug meget gerne
skolens udearealer. Sid ikke mere end 4 personer på bordbænkesæt mm.
Sociale møder og spisning skal så vidt muligt begrænses til egen klasse.

Sygdom eller mistanke om sygdom
Såfremt du føler dig syg/har symptomer på Covid-19, skal du blive hjemme og blive testet for
Covid-19. Du må først møde i skole, når du har fået et negativt testsvar eller har været
symptomfri i 48 timer.
Har du været sammen med nogen, der er smittede/testede positive for Covid-19, skal du lade
dig teste. Du skal blive hjemme fra skole indtil, der foreligger et negativt svar på testen.
Hvis du bliver testet positiv, skal du straks meddele dette til skolen ved at ringe til skolens
hovednummer: 8758 3300.
Skolen opfordrer alle til at hente Sundhedsstyrelsens Covid-19-app ”Smittestop”, der hjælper i
forbindelse med smittesporing og forholdsregler.
Kursister, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage
fjernundervisning.
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Såfremt en kursist eller medarbejder testes positiv for Covid-19, og har opholdt sig på skolen i kortere
eller længere tid, kontakter ledelsen Styrelsen for Patientsikkerhed og får anvisninger på, hvilke
forholdsregler der skal tages. Der kan være tale om hjemsendelse af enkelte klasser, kursister eller
hele skolen.

Hvad gør skolen?
Hverdagen i klassen
VUC Djursland sikrer mulighederne for at alle retningslinjer vedr. rengøring og afstand kan overholdes i
samarbejde med alle lærere.

Rengøring
Undervisningslokalerne rengøres dagligt (inkl. desinfektion af flader og kontaktpunkter).
Desuden desinficeres vandrette flader og dørhåndtag yderligere en gang dagligt. Toiletter
rengøres og sprittes af dagligt.
Ledelsen vil løbende komme rundt på skolen for at sikre, at alle kursister og medarbejdere
overholder skolens retningslinjer for god adfærd.
Der er sprit/desinfektionsmidler ved alle indgange, i alle klasser, på alle kontorer, toiletter, mv.
Kantinen
Kantinen serverer kun et begrænset sortiment. Der er opsat spritdispensere og mærker på
gulvet for at minde om afstand.

SU-kontor, Studievejledning, m.m.
Alle kontorer og medarbejdere med personkontakt har fået opsat værn i form af plexiglas, og
der bliver sprittet af eller benyttet engangshandsker ved anvendelse af IT-udstyr.

Ledelsen følger situationen nøje og vil om nødvendigt skærpe indsatsen, herunder foretage
yderligere stramninger i adfærdsreglerne, hvis det vurderes nødvendigt.
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