Retningslinjer for undervisning på SOSU Diakonissestiftelsen fra 01. 08. 2020
(rev. 14.08.2020/LOTH)
Fra 1. august 2020 skal al undervisning gennemføres som almindelig undervisning, og vi skal
følge de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Dvs. for vores vedkommende: 1 hold (hvilket
defineres som en gruppe i det efterfølgende) i 1 lokale alle dage med fysisk tilstedeværelse. Dette
betyder også, at der inden for den definerede gruppe kan sidde med mindre afstand end 1 meter.
Pauser i løbet af dagen afholdes i vides mulige omfang forskudt. (Se skiltning på dørene til klasselokalerne).
Når man bevæger sig uden for den definerede gruppe skal der holdes afstand både på fællesarealer inde på skolen og udenfor.
Der skal fortsat håndhæves god og grundig håndhygiejne til alle tider.
Hvis man udviser symptomer på smitte må man IKKE komme i skole, men skal i stedet testes for
Covid-19, og vi vil bede om at få testsvaret, inden man kan møde op i skole igen.
Vedr. brug af mundbind:
Der er ikke påbud om brug af mundbind i en almindelig undervisningssituation, men eleverne
kan vælge selv at medbringe mundbind og benytte det.
- I særlige undervisningssituationer, hvor man står meget tæt, fx ved undervisning i førstehjælp, undervisning i demostuerne o.lign. får alle elever udleveret mundbind til obligatorisk brug
- I undervisningssituationer, hvor elever blandes på tværs af hold, fx i forbindelse med
bonusfag på GF2 får alle elever udleveret mundbind til obligatorisk brug.
Undtagelser:
- hvis en elev er i særlig risikogruppe, kan eleven modtage virtuel undervisning hjemmefra. Dette skal i hvert enkelt tilfælde aftales mellem den enkelte elev og skolens ledelse.
- hvis en elev har besøgt et land, hvortil rejser frarådes, skal eleven være i karantæne i 14
dage, eleven får ikke tilbudt særlig hjemmeundervisning og fraværet i de 14 dage registreres som fravær.
- hvis en elev konstateres smittet med COVID-19 er resten af holdet pr. definition ”nære
kontakter”, og alle vil blive sendt hjem og modtage virtuel undervisning hjemmefra, indtil der foreligger en test for COVID-19, der er negativ – jf. retningslinjer vedr. COVID-19:
”smitteopsporing af nære kontakter”

Referencer:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN
Peter Bangs Vej 3A, 2000 Frederiksberg
Telefon 38 38 41 00 | info@diakonissen.dk | www.diakonissestiftelsen.dk

Brug af mundbind: https://www.sst.dk//media/Udgivelser/2020/Corona/Mundbind/25875_SST_Corona_Mundbindindsats_Folder_A5_Digi
tal_0907.ashx?la=da&hash=5071DD0BDC62023449D1829D624EACCAD3668414
Smitte opsporing af nære kontakter: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19Smitteopsporing-af-naere-kontakter
Spørgsmål og svar – på undervisningsministeriets hjemmeside: https://www.uvm.dk/aktuelt/ifokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar
Information og forholdsregler i tilfælde af COVID-19:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Info-om-forholdsregler-ved-tilfaelde-af-COVID-19-i-skolerdagtilbud-og-andre-tilbud-til-boern-og-unge
Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko:
https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko
Generel information om corona: https://politi.dk/corona/

