
 

 

 

 

  

 

 

 

 

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN 
Peter Bangs Vej 3A, 2000 Frederiksberg 
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Til elever på SOSU Diakonissestiftelsen 

 

    Frederiksberg d. 27. maj 2020 

Kære elev 

 

Børne- og undervisningsministeriet har nu givet mulighed for en fuldstændig genåb-

ning af uddannelsesaktiviteterne på SOSU Diakonissestiftelsen.  

Samtidig er der kommet nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen i forhold til at fore-

bygge og forhindre smittespredning.  

Derfor har vi opdateret vores instrukser for god adfærd, når du genoptager din under-

visning. Se vedlagte bilag.  

Der vil fortsat være virtuel undervisning nogle af dagene, hvor du arbejder hjemmefra, 

og du skal FØRST møde ind til undervisning på skolen, når det fremgår med et lokale på 

Uddata+. 

 

Vi glæder os til at se dig på skolen igen. 

 

Venlig hilsen  

 

 

Kim Petersen 

rektor 
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27.05.2020 

Instrukser til elever om forebyggelse af smittespredning ved genåbning af SOSU 

Diakonissestiftelsen 

 

Instruks for adfærd til forebyggelse af COVID-19 smittespredning 

Når elever opholder sig på skolen skal disse retningslinjer efterleves:  

 Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal undgås 

 

 Host eller nys i ærmet / albuen 

 

 Du skal vaske eller afspritte hænder efter instrukser ophængt på toiletter, i klas-

serum og kontorer. Du skal vaske eller afspritte hænder ved ankomst til skolen, 

efter hver pause, inden du går hjem og når du kommer hjem, minimum hver 2. 

time.  

Du skal vaske eller afspritte hænder når du har været på toilettet, nyst i hånden, 

før og efter spisning eller hvis du skifter mellem lokaler i forbindelse med un-

dervisning eller møder.  

Ved synligt rene hænder kan korrekt håndspritning gøre det ud for håndvask. 

 

 Større forsamlinger skal undgås på gangene, i kantinen, ved toiletterne og i fæl-

lesarealerne.  

 

 Hold mindst 2 meters afstand til hinanden.  

 

 Vær særlig opmærksom i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbe-

smitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, som fx.:  

o Hvis der er tvivl om luftvejssymptomer hos en selv eller den anden, f.eks. 

hvis man synes den anden ser forkølet ud osv. 

o Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges 

længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, 

skuespil, fysisk anstrengelse m.v.  

o Ved ophold i mindre møderum 

o Afstanden vurderes ’fra næsetip til næsetip’, således at der f.eks. ved sid-

dende indretning skal måles fra midten af stolesæder. 

 

 Følg anvisninger om færdsel på trapper, på gangene m.v. 
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 Planlagte møder mellem ansatte eller mellem ansatte og elever skal i videst mu-

ligt omfang ske udendørs eller via video/telefon. Benyttes mødelokaler skal an-

visninger for brug af lokalet følges. Mødedeltagere er selv ansvarlige for at bor-

de og andre genstande, der berøres, afsprittes. Der kan hentes remedier til af-

spritning hos ledelsen. 

 

 Elever afspritter egne digitale devices og medvirker til afspritning af borde og 

stole i klasserummet i løbet af dagen. Underviser udleverer remedier hertil.  

Særligt omkring undervisning:  

 Du skal følge anvisningerner fra skolen om hvornår du møde fysisk på skolen, 
og hvornår du skal modtage undervisning digitalt hjemmefra  

 Hvor det giver mening og er praktisk muligt, gennemføres undervisningen 

udendørs. Du skal derfor være forberedt på at være udenfor. 

 

 Fysisk gruppearbejde foregår i faste grupper fastlagt af underviseren, og under-

viserens anvisninger omkring tid og sted for gruppearbejdet skal følges.  

 

 Du skal tage medansvar for og indgå i rutiner om udluftning og afspritning af 

kontaktflader i de benyttede undervisningslokaler, gruppearbejdspladser m.v. 

 

 

Ved symptomer på COVID-19:  

 Hvis du har symptomer som ondt i halsen, alment ubehag, muskelsmerter, hoste 

eller feber skal du ikke møde på skolen. Det gælder også ved milde symptomer. 

Orienter din kontaktlærer og din nærmeste leder, hvis du har en ansættelses-

kontrakt. 

 

 Hvis du er mødt på skolen og i løbet af dagen oplever symptomer som ondt i hal-

sen, alment ubehag, muskelsmerter, hoste eller feber, skal du gå hjem med det 

samme. Det gælder også ved milde symptomer. Orienter din kontaktlærer og din 

nærmeste leder, hvis du har en ansættelseskontrakt.  

 

 SOSU Diakonissestiftelsen opfordrer elever, der har symptomer på COVID-19, til 

at få foretaget test. Du kan bestille tid til test her: 

https://www.coronaprover.dk/Account/NemIdLogin?RequestPath=%2F  

 

 Du skal først møde på skolen igen, når du har været symptomfri i 48 timer.  

 

https://www.coronaprover.dk/Account/NemIdLogin?RequestPath=%2F
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Ved positiv test for COVID-19: 

 

 SOSU Diakonissestiftelsen opfordrer elever, der testes positive for COVID-19, til 

at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om selvisolation og opsporing af nære 

kontakter. Se nærmere: https://www.sst.dk/-

/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-

coronavi-

rus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB 

 

 Det er en god ide, hvis elever, der testes positive for COVID-19, orienterer deres 

kontaktlærer.  

 

Af hensyn til andre, vil vi også gerne vide, hvor du har opholdt dig i bygningen i 

dagene op til at du er testet positiv – hvilke lokaler du været i, hvilke toiletter du 

har benyttet og om du har været i kantinen. De steder, du har været, vil blive 

gjort ekstra grundigt rent, før de benyttes igen.  

 

 COVID-19-smittede skal først møde på skolen igen, når der er gået 48 timer efter 

de sidste symptomer er overstået, jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Se 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-

testet-positiv-for-ny-

coronavi-

rus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB 

 

Reference: 

Sundhedsstyrelsens instruks til ledelsen på ungdoms- og voksenuddannelser:  

https://www.sst.dk/-

/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Instruks-til-ledelser-

ungdoms--og-

voksensuddannel-

ser.ashx?la=da&hash=1B5FC8EB7D29B5655C7FAC3F7CA4E2AE8907A9B2 

 

  

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Pjece_Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus.ashx?la=da&hash=4B4E2D802234D32A771B54A3ECB5EEB696C1D7BB
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Instruks-til-ledelser-ungdoms--og-voksensuddannelser.ashx?la=da&hash=1B5FC8EB7D29B5655C7FAC3F7CA4E2AE8907A9B2
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Instruks-til-ledelser-ungdoms--og-voksensuddannelser.ashx?la=da&hash=1B5FC8EB7D29B5655C7FAC3F7CA4E2AE8907A9B2
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Instruks-til-ledelser-ungdoms--og-voksensuddannelser.ashx?la=da&hash=1B5FC8EB7D29B5655C7FAC3F7CA4E2AE8907A9B2
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Instruks-til-ledelser-ungdoms--og-voksensuddannelser.ashx?la=da&hash=1B5FC8EB7D29B5655C7FAC3F7CA4E2AE8907A9B2
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Instruks-til-ledelser-ungdoms--og-voksensuddannelser.ashx?la=da&hash=1B5FC8EB7D29B5655C7FAC3F7CA4E2AE8907A9B2
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Instruks for elever, der er i særlig risiko i forbindelse med COVID-19-smitte (ældre 

over 65 år, personer med kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar og gravide).  

 De særlige risikogrupper er defineret af Sundhedsstyrelsen: 

https://www.sst.dk/da/corona/saerlige-risikogrupper 

 

 Hvis du er i en risikogruppe skal du generelt være opmærksom på at sikre god 

håndhygiejne, undlade at give hånd, sikre afstand og have fokus på rengøring.  

 

 Du kan som udgangspunkt godt møde op til undervisning på skolen. Det skyldes 

Sundhedsstyrelsens vurdering af, at smitterisikoen ikke er større i skoler end 

den er i den omgivende samfund. Du skal dog være særligt opmærksom på at ef-

terleve de skærpede forholdsregler. 

 

 Er du som elev i særlig risiko, opfordres du til at kontakte din arbejdsgiver 

og/eller kontaktlærer. Din arbejdsgiver (ofte den uddannelsesansvarlige) skal i 

dialog med dig lave en konkret og individuel vurdering for dig. I vurderingen 

kan der lægges vægt på, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at du fortsat va-

retager din vanlige funktion og om du skal komme på SOSU Diakonissestiftelsen. 

Har du ikke en arbejdsgiver, laves vurderingen af din kontaktlærer efter dialog 

med dig.  

 Bor man i husstand med en person, der er i særlig risiko, kan man som udgangs-

punkt godt komme på arbejde eller i skole. 

Reference: 

Sundhedsstyrelsens instruks til ledelsen på ungdoms- og voksenuddannelser:  

https://www.sst.dk/-

/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Instruks-til-ledelser-

ungdoms--og-

voksensuddannel-

ser.ashx?la=da&hash=1B5FC8EB7D29B5655C7FAC3F7CA4E2AE8907A9B2 

 

https://www.sst.dk/da/corona/saerlige-risikogrupper
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Instruks-til-ledelser-ungdoms--og-voksensuddannelser.ashx?la=da&hash=1B5FC8EB7D29B5655C7FAC3F7CA4E2AE8907A9B2
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Instruks-til-ledelser-ungdoms--og-voksensuddannelser.ashx?la=da&hash=1B5FC8EB7D29B5655C7FAC3F7CA4E2AE8907A9B2
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Instruks-til-ledelser-ungdoms--og-voksensuddannelser.ashx?la=da&hash=1B5FC8EB7D29B5655C7FAC3F7CA4E2AE8907A9B2
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Instruks-til-ledelser-ungdoms--og-voksensuddannelser.ashx?la=da&hash=1B5FC8EB7D29B5655C7FAC3F7CA4E2AE8907A9B2
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Instruks-til-ledelser-ungdoms--og-voksensuddannelser.ashx?la=da&hash=1B5FC8EB7D29B5655C7FAC3F7CA4E2AE8907A9B2

