Instruks for hygiejne og adfærd i forbindelse med gradvis åbning af FGU
Bornholm – gældende for alle elever og medarbejdere
Ved genåbningen af skolen skal denne instruks overholdes.
Instruksen er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning
af ungdoms- og voksenuddannelser og skal medvirke til at forbygge smitte med COVID-19.
- Instruksen herunder skal gennemgås af alle elever, lærere og øvrige medarbejdere, som skal
opholde sig på skolen
- Studér og efterlev også piktogrammet om hensigtsmæssig adfærd i hverdagen på sidste side
- Hold øje med infoskærmene og plakater på skolen
Hvem må komme i skole?
Som elev eller medarbejder på FGU Bornholm må du komme i skole/på arbejde, når du ikke har symptomer
på sygdom. Det betyder, at hvis du har symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal
du blive hjemme, indtil du er rask.
I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt.
Herefter må man komme i skole/på arbejde igen.
Hvornår er man syg?
Man vurderes som syg, når der er symptomer på sygdom, også ved milde symptomer som forkølelse. Det
betyder, at man ved symptomer på sygdom skal blive hjemme fra arbejde eller skole.
Hvis man er syg
Hvis du som elev eller medarbejder får symptomer på sygdom, mens du er i skole, skal du hurtigst muligt
tage hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer. Du skal give din kontaktlære
besked om, at du er syg via telefon eller sms.
Hvis du har været i skole, og konstateres smittet med COVID-19, skal du hurtigst muligt informere FGU
Bornholm om det, med henblik på at de personer, du har været i nær kontakt med, informeres.
Læs i øvrigt FGU Bornholms instruks for håndtering af medarbejdere og elever med symptomer, der kunne
være forenelige med COVID-19.
Elever og medarbejdere i særlige risikogrupper
Nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med COVID-19. Hvis du er i en
særlig risikogruppe, skal du, inden du kommer i skole/på arbejde, drøfte dette med uddannelseslederen
eller personalelederen og der skal udarbejdes en individuel vurdering for dig.
Hvis du er i tvivl om, om du er i en særlig risikogruppe, læs da Sundhedsstyrelsens beskrivelse hér
https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper, eller kontakt egen læge.

Instruks for hygiejne og adfærd for at forebygge smittespredning:
Håndhygiejne
For at sikre god håndhygiejne skal du:
-

vaske hænder med vand og flydende sæbe, når du kommer ind på skolen. (vejledning til håndvask
kan ses på plakaterne v. håndvaske, m.v. Korrekt håndvask tager 45-60 sekunder)
vaske hænder når hænderne er synligt snavsede.
vaske hænder i hvert frikvarter/pause, hvor vi holder en smule længere pauser
vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i
hænder eller engangslommetørklæde.
kun anvende engangsmaterialer som papirservietter, vaskeklude, forklæder m.v.

Lærere skal endvidere:
- Vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis de går fra undervisning af én
klasse til en anden.

Afstand mellem hinanden
- Alle, som opholder sig på skolen, skal holde minimum en meters afstand til hinanden.
- Elever skal placeres ved borde, så der er en meter i mellem eleverne. Opdeling i grupper eller flere
klasselokaler kan forekomme.
- Afstand skal også holdes i pauser.
- Elever opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden.

Rengøring
- Undgå at dele tablets eller pc’ere. Hvis deling finder sted, skal det være mellem så få personer, som
muligt. Tablets skal gerne aftørres flere gange dagligt og mellem brug. Der skal anvendes
sprayflasker og papir til rengøring. Der skal vaskes hænder før og efter brug.
- Tastatur og mus ved computer skal rengøres dagligt med engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Der
skal vaskes hænder før og efter brug af mus og tastatur.

Mad og kantine hos Campus Bornholm
- Salg af mad i kantinen sker i begrænset omfang. Skal bestilles.
- Betaling i kantinen kan kun ske med mobilepay eller kort.
- Hold afstand, når bestilt mad skal hentes i kantinen.
- Alle skal vaske hænder grundigt før og efter, der spises mad.
- Der må ikke deles mad mellem hinanden.
- Alle skal sidde med god afstand til hinanden, når der spises, minimum en meter.

Skolens øvrige tiltag for at forebygge smittespredning
Rengøring og desinfektion af borde, kontaktpunkter, toiletter, dørhåndtag, gelændere, armlæn
lyskontakter, printere og kopimaskiner intensiveres.

Spørgsmål
Spørgsmål vedr. instruksen kan sendes til enten, leder, TR eller AMR:
-

Cathie: cfw@fgub.dk,

-

Nikolai nbi@fgub.dk

-

eller Signe N:sn@fgub.dk

