Sundhedsfaglige retningslinjer for
ATU | Syd aktiviteter
Efterårssemesteret 2020
Covid-19 er stadig iblandt os, og derfor skal vi sammen løfte opgaven om at passe på hinanden til
alle vores aktiviteter, som afvikles med fysisk fremmøde - såvel de obligatoriske seminarer som de
valgfri aktiviteter såfremt den sundhedsfaglige situation i forbindelse med Covid-19 tillader det.
Forudsætningen for at vi kan afvikle vores aktiviteter med fysisk fremmøde er derfor, at
nedenstående sundhedsfaglige retningslinjer overholdes til alle tider:
Sygdom inden aktivitet
•

•
•
•

Ved symptomer på sygdom inden et seminar eller en valgfri aktivitet skal man melde afbud
og blive hjemme. Man må altså ikke møde op, hvis man har selv de mindste symptomer på
sygdom.
Hvis man afventer svar på en covid-19-test, skal man melde afbud og blive hjemme indtil et
negativt svar foreligger.
Hvis man er hjemsendt fra sin institution pga. smitte i nærmiljøet, skal man melde afbud og
blive hjemme.
Hvis man bliver testet positiv for covid-19 skal man melde afbud og blive hjemme indtil
man har været symptomfri i 48 timer.

Undervisning
•

•
•
•
•
•

Alle deltagere og undervisere skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt på
uddannelsesinstitutionen. Deltagere og underviser skal ikke bære mundbind mens
undervisningen pågår.
Undervisning foregår sammen men med 1 meters afstand mellem deltagere.
Ved forelæsning holdes 2 meters afstand til forelæseren.
Gruppearbejde foregår med 1 meters afstand og evt. i grupper inddelt efter geografisk
tilknytning.
Ved endt undervisning rengøres arbejdspladsen.
Det er ikke tilladt at dele udstyr med mindre værnemidler bruges.

Hygiejne under aktivitet
•
•
•
•

Hold mindst 1 meters afstand til andre på alle tidspunkter.
Bær mundbind på alle tidspunkter, hvor du bevæger dig rundt på uddannelsesinstitutionen.
Host/nys i ærmet.
Vask eller sprit hænder når seminaret påbegyndes og afsluttes, før spisning og efter
host/nys i hænder eller engangslommetørklæder.

Hvis den sundhedsfaglige situation ændrer sig til det værre og vi derfor ikke kan afvikle aktiviteter
med fysisk fremmøde, så tilpasses undervisningsformen for alle og der gives besked herom hurtigst
muligt.
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