Forholdsregler for medarbejdere i fritidsundervisningen – i en tid med corona.
Vær med til at gøre Ungdomsskolen til et trygt og godt sted..…
 Bliv hjemme, hvis du har symptomer på sygdom. Vi sender dig hjem, hvis du får symptomer
mens du er her.


Når du ankommer til ungdomsskolen, skal du vaske hænder eller spritte dem af.



Når du skifter mellem lokaler (ex.vis mellem undervisningslokale og cafeen) skal du vaske
eller spritte hænder, ligesom de unge.



Hold afstand – Hold afstand!! Ved visse aktiviteter kræver vi 2 meters afstand ellers 1
meter – hvis tæt kontakt ikke kan undgås, så kun kortvarigt og max. I 15 min.



Hvis du bliver testet positiv for corona, husk at give ungdomsskolen besked hurtigst muligt
ved at ringe til kontoret på 4928 1130 eller 2531 1130. Dit hold får besked, men vi siger
ikke, at det er dig, der er smittet.

Når du har undervisning…
 Hent Sprit-kit i Cafeen (håndsprit og desinficering til redskaber og berøringsflader) til brug i
din undervisning – aflever kittet igen i cafeen efter undervisning.


Sprit og rengør redskaber tit – og altid efter endt undervisning.



Sørg for god udluftning – mindst en gang i timen. Forlad ikke lokaler i stueetagen med åbne
vinduer. Luk alle vinduer efter endt undervisning.



Sørg for at de unge, så vidt muligt, har faste pladser, så de sidder ved siden af den samme
hver gang og/eller har samme faste makker.



Sørg for at notere numre på personligt gear og grej der stilles til rådighed for de unge
(ex.vis handsker, hjelmhue, sko, redskaber mm.) – så samme gear udleveres hver gang.



Hvis du har brug for ”afstandsmarkeringer” (store hulahopringe, målebånd, kegler mm)
henvend dig i cafeen.



Mundbind udleveres i cafeen i forbindelse med transport.



Del ikke mad og drikke.
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Sørg for at holde pause forskudt af andre hold, så færre er i cafeen på samme tid og vi ved,
hvilke hold, der bruger cafeen samtidig.



Det er kun muligt for de unge at benytte cafeen, når de er til undervisning eller tilmeldt en
aktivitet.



Hvis en ung har symptomer på sygdom skal den unge gå hjem. Bring den unge til cafeen,
som evt. kan kontakte hjemmet.
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