Kære Virksomheder

Som I måske hørte på Statsministerens pressemøde i fredags, er restriktionerne som følge af det stærkt
stigende antal coronasmittede skærpet yderligere. Vi skal derfor skærpe vores procedurer, ligesom der er
kommet ministerielt dikterede krav, vi skal efterleve.
Vi skal passe på hinanden og os selv. Vi bryder kun smittekæderne, hvis vi alle gør en aktiv indsats.
Herunder er der beskrevet en lang række procedurer og skærpelser. De er inddelt under hver sin overskrift.
Hvis I har spørgsmål til nedenstående, er I til enhver tid velkomne til at henvende jer til ledelsen.
Der skal fra og med torsdag den 29. oktober 2020 bæres mundbind, når man færdes alle steder på
uddannelsesinstitutioner. Undtaget er, når man sidder ned, og når man opholder sig i et
undervisningslokale.
Det betyder:
Alle – elever, kursister og personale – skal bære mundbind, undtagen når:
•
•
•

De opholder sig i undervisningslokaler
De opholder sig siddende på egen plads på arbejdskontorer
De er siddende i kantinen eller, for medarbejdere, ved frokostborde i afdelingerne.

Elever/kursister, der ikke overholder ovenstående, gives først en mundtlig henstilling. Hvis ikke denne
omgående følges – altså eleven tager et mundbind op af lommen og tager det på, skal eleven/kursisten
forlade skolen, til forholdene er bragt i orden. Fravær registreres.
Mundbind kan i øvrigt købes i kantinen.
Der skal altid bæres mundbind, når man opholder sig i administrationens kontorer. Dette gælder både
personale og elever/kursister. Undtaget herfor er de medarbejdere, der har deres arbejdsplads der.
Kantinen
•
•

•

Alle uden undtagelse skal spritte hænder, inden de går ind i kantineområdet
Al spisning skal for elever og kursister foregå i kantinen. Der må ikke spises i undervisningslokalerne
– hverken medbragte madpakker eller mad købt i kantinen. I kantinen afvaskes borde mm. efter
forskrifterne, så risikoen for smittespredning minimeres.
Det er vigtigt for renholdelse af kantinen, at hver elev/kursist rydder op efter sig.
Rengøringsfolkene har travlt, når de skal gøre rent mellem de forskellige hold. Vil I minde elever og
kursister om dette?

Undervisning ude i virksomhederne
Vores undervisere skal sikres, at de har to meter fra kursisterne når, der underviser ”fra tavlen”.
Når kursisterne arbejder, ved vi, det kan være meget svært at overholde afstanden (1 meter) mellem
underviser og kursist. Et godt råd, der kan give øget tryghed for begge parter, kan være, at man i de
undervisningssituationer selv ifører sig et mundbind og beder kursisten gøre det samme.
Er du i tvivl om noget så ringe eller skriv endelig.

Vi svarer altid inden for åbningstiden.
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