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Særlige retningslinjer grundet COVID-19 
 
På vores uddannelser og arrangementer er vi selvfølgelig ekstra opmærksomme på hygiejne og følger 
sundhedsmyndighedernes retningslinjerne for COVID-19. Vi følger den nuværende situation og ændringer 
tæt.  
 
Vores uddannelser og arrangementer starter med en kort introduktion til grundlæggende hygiejne og 
gennemgang af COVID-19 regler, som beskrevet nedenfor.    
 
Følgende forbehold vil som minimum blive taget under vores uddannelser og på vores arrangementer.  
 
Før undervisning/arrangement 
 Personer, som føler sig sløje, udviser symptomer på en mulig COVID-19 infektion eller for nyligt har 

haft kontakt til personer eller familiemedlemmer med påvist COVID-19 skal blive hjemme og ikke 
deltage. Der skal meldes afbud på telefon nr. 60 13 51 36.  

 Personen kan få reserveret en plads på en efterfølgende uddannelse/arrangement. 
 Forældre eller instruktører, som afleverer de unge på uddannelser eller arrangementer, og som 

ikke selv skal deltage, skal aflevere de unge udenfor og ikke gå ind i undervisningslokalerne.  
 
Generelt 
 Ingen kram eller håndtryk ved ankomst. 
 Alle har adgang til håndvask og håndsprit under hele uddannelsen. 
 Der uddeles mundbind, hvis der er behov for dette. 
 Så mange aktiviteter som muligt tilrettelægges udendørs eller andre steder, hvor det er lettere at 

holde afstand.  
 Ansigt-til-ansigt kontakt begrænses så meget som muligt.  
 Der bruges servietter til at tørre hænder på badeværelserne (ingen delehåndklæder). 
 Der kan være aktiviteter eller situationer, hvor afstandskravet ikke kan efterleves, fx ved leg, trøst 

af unge eller omsorg. I disse situationer er vi ekstra opmærksomme på de generelle anbefalinger 
omkring hygiejne. 
 

Undervisningen 
 Deltagerne sidder med 1 meters afstand. 
 Deltagerne har faste pladser ved undervisning/oplæg. 
 Ved gruppearbejde laves dette i mindre grupper, og så vidt muligt i de samme grupper, som 

deltagerne skal sove i, hvis uddannelsen/arrangementet er med overnatning. 
 

Rengøring 
 Alle borde afsprittes hver anden time. 
 Toiletter rengøres mindst to gange dagligt ved kontaktpunkter som fx vandhaner, toiletknapper, 

toiletsæde, bordoverflader, dørhåndtag, lyskontakter ol.  
 Bade rengøres efter morgen/aftenbadning. 
 Toilet- og badefaciliteter opdeles ift. hvilke grupper deltagerne er inddelt i. 
 Der luftes ud flere gange dagligt i minimum 10 minutter ad gangen. 

 
 

Overnatning 
 Deltagerne sover for så vidt muligt i de samme grupper, som de laver gruppearbejde i. 
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 Sengepladser placeres minimum med 1 meters afstand fra næsetip til næsetip, og der soves med 
hoved mod fod. 
 

Mad 
 Der er ingen selvbetjening af mad. Mad og snack serveres enten portionsanrettet eller af 

køkkenpersonale.  
 Køkkenpersonale anvender mundbind.  
 Borde, stole og service sprittes af inden og efter spisning. 
 Alle skal vaske hænder før og efter spisning. 
 Deltagerne har faste pladser ved spisning. 

 


