01.03.21

RETNINGSLINJER FOR FÆRDSEL PÅ THISTED GYMNASIUM, STX OG HF
Som følge af COVID-19 gælder følgende retningslinjer for alle, der har deres gang på Thisted
Gymnasium:
TEST
Fra 01.03.21 skal alle med færdsel på skolen kunne dokumentere en negativ test taget inden for de
seneste 72 timer. Det kan enten være en kviktest (antigen-test, test i næsen) eller en PCR-test (test i
halsen).
Alle med færdsel på skolen skal derefter kunne dokumentere en test to gange ugentligt.
Der etableres et system til kviktest i umiddelbar nærhed af skolen, således at alle med færdsel på
skolen testes to gange ugentligt.
Hvis man i en periode ikke har været på skolen, gælder, at man til stadighed skal kunne
dokumentere en negativ test taget inden for de seneste 72 timer, inden man træder ind på skolen.
HÅNDHYGIEJNE
Alle skal afspritte og / eller vaske hænderne grundigt ved ankomst til skolen.
Hænderne skal derefter vaskes eller afsprittes jævnligt og minimum ved lokaleskift, toiletbesøg, før
og efter spisning eller ved anden tilsmudsning.
AFSTAND
Alle skal til stadighed afholde minimum to meters afstand. Der skal dog kun være én meters
afstand, når den enkelte klasse har undervisning i klasseværelset.
Der skal afholdes minimum to meters afstand mellem lærer og elever ved tavleundervisning og i
øvrigt i situationer, hvor elever og / eller lærer synger eller på anden måde taler højt til klassen /
holdet.
BEVÆGELSE RUNDT PÅ SKOLEN
Alle skal bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt på skolen. Det vil i praksis sige i
følgende situationer:




Når man ankommer til eller forlader skolen.
Når man bevæger sig rundt i skolens fællesområder.
Lærere skal bære mundbind eller visir i undervisningssituationen, når de har fysisk
undervisning af elever fra mere end to klasser den pågældende dag. I disse tilfælde skal der
bæres mundbind eller visir i alle dagens undervisningsmoduler.

Man kan aftage mundbind eller visir i følgende situationer:



Elever kan aftage mundbind eller visir i undervisningssituationen i undervisningslokalet.
Alle kan aftage mundbind eller visir, når de sidder ned.
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Ved bevægelse rundt på skolen skal alle overholde de retningslinjer, der er angivet i form af
retningspile, afstandsmarkører og anden skiltning.
PAUSER OG FRIKVARTERER
Pauser og frikvarterer afholdes udendørs eller for elevers vedkommende i klasseværelset og for
læreres vedkommende på lærerværelset eller i rum med lærerforberedelse.
DET PERSONLIGE ANSVAR
Alle bør være særligt opmærksomme på afstandskravet i forbindelse med områder på skolen med
tæt færdsel, f.eks. ind- og udgange, toiletter, håndvaske, lærernes pædagogiske værksted osv.
Afstandskravet betyder, at man skal undgå hilsener som f.eks. håndtryk, knus osv.
Det påhviler den enkelte at rydde op efter sig selv og smide affald i skraldespande.
Læreren tager hver dag en ren svamp på lærerværelset og afleverer på lærerværelset efter endt brug.
Læreren skal ved afslutning af det enkelte undervisningsmodul desuden afsætte to minutter til
rengøring af lokalet:




Der vil forefindes rengøringsmiddel og rene klude i det enkelte undervisningslokale.
Læreren lufter ud, rengør sit eget bord og udpeger to elever, der skal rengøre elevernes
borde, hvis klassen / holdet skal forlade lokalet.
Hvis der er anvendt et areal uden for døren til gruppearbejde, skal dette område også
rengøres.

Det er kun læreren, der må åbne og lukke døren til klasseværelset. Når man forlader lokalet, skal
døren være åben, og man opfordres til at holde døren åben i det omfang, det passer til
undervisningssituationen.
Det påhviler alle at minde hinanden om at overholde ovenstående retningslinjer.
VED MISTANKE OM SMITTE MED COVID 19
Man må ikke møde på skolen, hvis man føler sig sløj og har symptomer, der kan relateres til
COVID-19. Typiske symptomer på COVID-19 er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine,
muskelømhed og tab af smags- og lugtesans. Der kan desuden være tale om åndenød og hurtig
vejrtrækning.
Hvis man er mødt i skole og er blevet sløj, skal man gå hjem.
Man skal isoleres i hjemmet indtil 48 timer, efter symptomerne er ophørt, med mindre der
foreligger et negativt testresultat. Det anbefales under alle omstændigheder, at egen læge kontaktes
med henblik på vurdering og evt. test.
Alle opfordres til omgående at orientere skolens ledelse, hvis man er blevet testet positiv.

