FGU Trekanten
Instruks for skærpede retningslinjer i forbindelse med COVID 191
Indledning
COVID-19 er en smitsom virussygdom der smitter mellem mennesker, direkte eller indirekte, via
overførsel af dråber fra mund og næse. FGU Trekanten ønsker at gøre hvad der er muligt for, at
minimere denne smitterisiko blandt elever og ansatte.

Adfærd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle elever og ansatte, vasker eller afspritter hænder inden man forlader sit hjem på vej til
skolen.
Når elever eller ansatte ankommer til skolen vaskes hænder med sæbe, eller afsprittes
med godkendt håndsprit.
Elever og ansatte gennemgår en instruks i korrekt håndhygiejne og vask ved skolestart.
Skolerne inddeles i zoner, enten via lokaler, områder eller bygninger. Eleverne tildeles en
zone før skolestart. Eleverne må ikke forlade de tildelte zoner uden tilladelse, eller blande
sig mellem zonerne. Der forefindes på alle skoler en plan over zonerne.
Det sikres så vidt muligt, at der til zonerne er egen indgang.
Alle elever og ansatte skal, så vidt muligt, afholde sig fra fysiske fælles
arrangementer/møder.
Bevæger en lærer sig fra en zone til en anden, skal der vaskes eller afsprittes hænder.
Der skiltes tydeligt og efter behov om adfærdsregler. (Hoste, nys, håndhygiejne)
Frikvarter og pauser i zonerne koordineres mellem underviserne, så de ikke afholdes
samtidigt.
Hvis muligt prioriteres mødetidspunkter udenfor myldretiden af hensyn til offentlig
transport.
Det skal prioriteres at afvikle undervisning og aktiviteter udendørs og udenfor skolernes
områder, så vidt det giver mening.
Skolelederne kan beslutte at suspendere udvalgte aktiviteter, værksteder mv.
Personer i øget risiko kan kontakte nærmeste leder.

Afstand
•
•
•

1

Der skal til alle tider holdes minimum 1 meters afstand også i lokaler.
Direkte og tæt kontakt skal, til alle tider, undgås.
Undervisningen kan både gennemføres fysisk, forskudt og virtuelt for at sikre plads.

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/genaabning-af-ungdomsuddannelser
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Vejledning-til-ungdoms-ogvoksenuddannelser.ashx?la=da&hash=B9227834971934DA381E64CA46E2A501E9A2E4C1

Hygiejne og rengøring
•
•
•
•
•
•
•
•
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Skolerne sikre mulighederne for håndvask/afspritning og aftørring med engangsmaterialer.
Alle elever og ansatte vasker eller afspritter hænder så ofte som muligt og særligt ved
ankomst, ved toiletbesøg, ved skifte i arbejdsopgaver og før middag.
Alle elever afspritter eget udstyr eksempelvis tasterur, mus, håndværktøj ect. før kl. frokost
Alle skolernes fællesområder, lokaler, toiletter og store kontaktflader, rengøres hver dag
efter skolen er lukket.
Elever skal før frokost, afspritte egen plads under supervision af underviseren.
Underviseren sikre afspritning af fælles kontaktflader.
Lærerne i en zone, sikre i fælleskab afspritning en gang i døgnet af fællesområdernes
kontaktflader.
I værkstederne er det underviseren der vurderer hvor, hvad og hvor ofte der skal
afsprittes.
Alle flader, borde mv. skal ryddes hver dag, i alle lokaler mhp. rengøring.

Mad
•
•
•
•

Der serveres mad en gang om dagen til frokost. Maden lav så den kun berøres af den der
skal spise det.
Der opkræves ikke penge for madordningen i perioden frem mod sommerferien.
Maden leveres eller afhentes i en kasse til hvert hold eller værksted.
Skal der anvendes bestik vil det være engangs.

Mistanke om symptomer
•
•
•
•
•

Hvis elever eller ansatte har mistanke om symptomer på smitte, skal vedkommende blive
hjemme, lade sig teste og meddele skolen resultatet.
Konstateres der smitte, opfordres alle der har været i kontakt med vedkommende (Holdet)
at lade sig teste via egen læge.
Opstår mistanken i løbet af skoledagen, sendes vedkommende hjem og retter sig efter
ovenstående.
Ved smitte skal vedkommende orientere sig i sundhedsstyrelsens materialer vedrørende
forholdsregler og ikke komme på skolen, før man i 48 timer har været helt symptomfri.
Er en anden person smittet i husstanden, skal man blive hjemme indtil alle, i 48 timer, har
været symptomfri.

Hvem må komme på skolen
•
•
•

Alle ansatte.
Elever der specifikt er indkaldt af deres skole/lærer.
Eksterne (KUI, nye elever mv) der på forhånd har aftalt et møde.

