Roskilde Tekniske Skole

Retningslinjer til forebyggelse af udbredelse af smitte med
corona/COVID-19
For at begrænse smitte under en kontrolleret genåbning iværksættes en række tiltag. Det der
virker bedst er, at alle personer der færdes på skolen foretager grundig håndvask med vand og
sæbe. Derudover påvirker anden personlig adfærd også smitterisikoen.
Derfor skal du overholde følgende retningslinjer:
For at sikre god håndhygiejne skal alle:
• vaske hænder med vand og flydende sæbe, når de kommer ind på skolen
• vaske hænder når hænderne er synligt snavsede
• vaske hænder i faste intervaller (minimum hver anden time)
• vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys
i hænder eller engangslommetørklæde
• vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis du går fra
undervisning af én klasse til en anden
• kun anvende engangsmaterialer som papirservietter ved håndvask
• anvende vådservietter når vand og sæbe ikke er tilgængeligt, fx på ture. Der skal vaskes
hænder med vand og flydende sæbe hurtigst muligt herefter
Rengøring af tablets og pc
• Tablets skal gerne aftørres flere gange dagligt og mellem brug. Hvis muligt undgå at dele
tablets eller sikre, at kun få deler den samme tablet. Der skal vaskes hænder før og efter
brug
• Tastatur og mus ved computer skal rengøres dagligt med engangsklude tilsat
rengøringsmiddel. Der skal vaskes hænder før og efter brug af mus og tastatur
Hold afstand til hinanden
Lokalerne vil være indrettet således, at borde og stole arrangeres, så eleverne og kursister har en
afstand på to meter mellem hinanden, for at forebygge smitte, hvis elever og kursister sidder i
længere tid ved siden af hinanden.
Du skal derfor være opmærksom på forsat at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, hvad
angår afstand.
Ved mistanke om symptomer på smitte
Bliv hjemme hvis du har symptomer på eller mistanke om sygdom. Du skal blive hjemme i 48 timer
efter symptomophør, hvis du bliver syg med symptomer, som giver mistanke om COVID-19 – også
ved milde symptomer.
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