INSTRUKS FOR STUDERENDE PÅ
UC DIAKONISSESTIFTELSEN
UNDER CORONASITUATIONEN

UC Diaskonissestiftelsen den 11. august 2020

Her kan du læse mere om, hvordan du som studerende skal forholde dig, når du studerer på UCD og
indgår i sociale sammenhænge under corona-situationen.
Det er helt afgørende, at vi alle tager ansvar, så vi mindsker risikoen for at blive smittet
og smitte andre.
Som følge af corona-situationen vil en del af undervisningen i efterårssemesteret blive afviklet virtuelt.

Instruksen omhandler vores generelle adfærd, når vi er på UCD og praktiske tiltag, som er vigtige at kende.
Der er nogle specifikke retningslinjer for, hvor mange studerende, der må deltage i undervisningsaktiviteter,
herunder brug af mundbind m.m.
Disse retningslinjer vil din undervisning tilrettelægges ud fra og du vil blive informeret, hvis det giver anledning
til særlige forholdsregler.
Instruksen kan blive ændret løbende efter behov.

INSTRUKS FOR STUDERENDE I UCD
•

Vi holder min. 1 meters afstand til hinanden uden for klasselokalet

•

Vi holder om muligt 1 meters afstand til hinanden inden i klasselokalet

•

Vi holder 2 meters afstand til underviseren ved forelæsninger o. lign.

•

Vi holder forskudte pauser i løbet af dagen

•

Vi sørger for at holde afstand, når vi går ind og ud af undervisningslokaler. Dem der sidder
tættest på døren går først ud

•

Vi benytter mundbind til den undervisning, hvor mundbind er obligatorisk (fremgår i lektionsplanen). Udleveres af
uddannelsesinstitutionen

•

Vi må gerne benytte mundbind i undervisningen, hvor mundbind ikke er obligatorisk. Studerende skal selv medbringe

•

Vi befinder os kun i UCD ifm. studieaktiviteter eller anden uddannelsesrelevant studieaktivitet

•

Vi sørger selv for afspritning af tastatur, mus, skærm, bord etc. Samt der hvor vi har siddet i undervisningslokalet.

•

Vi bruger Sundhedsstyrelsens fem gode råd til at beskytte os selv og andre mod smitte: 1)Vask dine hænder grundigt eller brug
håndsprit, 2) Host eller nys i dit ærme, 3) Undgå håndtryk, kindkys og kram, 4) vær opmærksom på rengøring, 5) Hold afstand og
bed andre om at tage hensyn

•

Vi møder ikke op i UCD, hvis vi er smittet eller har symptomer på COVID-19
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Praktiske forhold
Adgang til UCD
Studerende anvender indgang 1A. Indgang ved bygning 3 mod Søster Sofies Minde.
Rengøring

Der rengøres efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det indbefatter bla.:
▪

Der gennemføres dagligt normal rengøring

▪

Gelændere, håndtag, stikkontakter og andre touch points rengøres og desinficeres 2 gange
dagligt.

▪

Toiletter bliver soigneret midt på dagen, hvor touch points også desinficeres

▪

Den enkelte studerende tager sørger selv for afspritning af tastatur, mus, skærm, bord ect. og der hvor man har siddet i
undervisningslokalet. Der er sprit og papir tilgængeligt i alle klasselokale og udvalgte steder på fællesarealer.

Fællesområder
Der er opsat skiltning, der guider til overholdelse af myndighedernes retningslinjer fx at holde afstand og holde til højre på
trappe og gange. En gul/sortstribet midterlinje markerer grænsen mellem højre og venstre på gange.
Studerendes køkken kan indtil videre ikke benyttes.
Den sociale cafe i kælderen kan indtil videre ikke benyttes.
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Praktiske forhold fortsat
Elevatorer
Vi henstiller til, at alle der har mulighed for det, benytter trapperne for at undgå kø ved elevatoren, som kun kan
transporterer få ad gangen (følg anvisninger ved elevatoren).
Hjemkomst fra udlandet
Hvis en studerende har besøgt et land, hvortil rejser frarådes, skal den studerende være i karantæne i 14 dage. Der gives
ikke tilbud om særlig hjemmeundervisning og fraværet i de 14 dage registreres som fravær.
Sygdom
Hvis en studerende er i særlig risikogruppe, skal den studerende henvende sig til studievejleder Anni Bendtsen mhp.
individuel aftale.

Hvis en studerende på et hold 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”
Kontakt ledelsen

Der er iværksat en lang række tiltag for at vi kan passe på hinanden. Hvis du oplever, at noget ikke er, som det burde være,
så kontakt rektor Kim Petersen eller uddannelsesleder Pia Palnæs Hansen.
UC Diaskonissestiftelsen den 11. august 2020

