August 2020

Retningslinjer og vejledninger for en ansvarlig drift og organisering af
undervisningsaktiviteter på Maskinmesterskolen København
MSK skal i planlægningen af undervisning med fysisk fremmøde fra august 2020 (fase 4) følge de
retningslinjer, der er udstukket af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Retningslinjerne fremgår af
ministeriets notat af 2. juli 2020 med titlen ”Retningslinjer for en ansvarlig genåbning af de
videregående uddannelsesinstitutioner”.

1. Generelle retningslinjer for alle medarbejdere, studerende og eksterne:
•
•

•

Driften på MSK bliver håndteret, så sundhedsmyndighedernes vejledninger kan følges for den
enkelte og for skolen som helhed.
Teknisk service på MSK er klar til at hjælpe og har sikret, at rammerne for at efterleve alle
sundhedsmyndighedernes vejledninger vedrørende afstandskrav, hygiejne m.v. er på plads.
Retningslinjerne er synlige ved opslag og plakater. Der er adgang til at vaske hænder, og håndsprit er
tilgængeligt.
Ledelsen på MSK monitorerer løbende driften, herunder at omfanget af adgang/aktivitet på campus
holder sig inden for de fastsatte rammer, omfang mv.

2. Retningslinjer for organisering af undervisningsaktiviteter efter 1. august:
•
•

•

Det forudsættes fortsat, at personer med symptomer på eller bekræftet COVID-19 ikke møder op.
Som udgangspunkt er der et afstandskrav på 1 meter. Risiko for smitte reduceres ved at reducere
antallet af fælles kontaktpunkter og rengøre dem hyppigt samt ved generelt at holde 1 meters
afstand (minimum 2 meter i særlige situationer).
Når afstandskravet overholdes, kan de studerende deltage i alle former for fysiske
undervisningsaktiviteter, dog skal det angivne maksimale antal deltagere i de enkelte lokaler
respekteres.

2.1 Fravigelse fra afstandskrav:
•

Den generelle anbefaling om 1 meters afstand kan fraviges i de tilfælde, hvor en fravigelse vurderes
nødvendig for at kunne gennemføre undervisningen på en hensigtsmæssig måde, men fravigelsen af
afstandskravet gælder ikke generelt. Det er også en forudsætning for at fravige 1 meters kravet, at
fravigelsen så vidt muligt sker inden for samme gruppe af studerende, og hvor den pågældende
gruppe kun i begrænset omfang deltager i andre fag eller hold, hvor afstandskravet også fraviges.

•

En gruppe må omfatte ca. 25-30 studerende og skal være udgangspunktet for alle aktiviteter, hvis
anbefalingen om minimum 1 meters afstand fraviges.

•

En gruppe kan undtagelsesvis udgøre op til 50 studerende, hvis der er tungtvejende argumenter
herfor. Undervisning bør i så fald gennemføres sådan, at de studerende primært har ansigterne
vendt i samme retning og bevæger sig mindst muligt rundt mellem hinanden.

•

Fravigelsen af afstandskravet inden for ovennævnte rammer kan gælde for undervisning i
undervisningslokaler, laboratorier, værksteder og lign., herunder simulationsundervisning.

•

I de tilfælde, hvor man er nødt til at fravige fra den generelle anbefaling om 1 meters afstand, skal
der være øget fokus på anbefalinger om håndtering af personer med symptomer, retningslinjer for
nære kontakter, rengøring og hygiejne, herunder håndhygiejne samt reduktion af antallet og
varigheden af ansigt-til-ansigt kontakter.

•

Hvis de studerende indgår i flere fag/hold med forskellige grupper af studerende, hvor det er
nødvendigt at fravige 1 meters kravet af hensyn til at kunne gennemføre undervisningen på en
hensigtsmæssig måde, særligt i laboratorier og værksteder, kan 1 meters kravet fraviges, hvis de
studerende i stedet bærer værnemidler, som f.eks. mundbind eller visir, og har ekstra
opmærksomhed på god håndhygiejne med henblik på at begrænse smitterisikoen.

•

Der bør tages særligt hensyn til undervisere og anden personale, der kan være i øget risiko for
alvorligt forløb med COVID-19, i tilrettelæggelse af den enkeltes arbejde og fx indretning af
arbejdspladsen og organisering af undervisning.

•

Ved sang, råb m.m., hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte anbefales det, at både
undervisere og studerende bør holde 2 meters afstand.

•

Den generelle anbefaling om 1 meters afstand (og 2 meters afstand i særlige situationer) skal fortsat
iagttages, når studerende opholder sig samme sted som andre hold eller lign. på fx fællesarealer,
store auditorier og lign.

•

Ved forelæsninger i store auditorier, hvor flere hold undervises samlet kan de faste
undervisningshold, der allerede fraviger anbefalingen om 1 meters afstand, placeres inden for faste
zoner, som til gengæld har den anbefalede afstand til andre zoner/hold. I auditorier med mange
studerende samlet kan værnemidler ikke erstatte afstandskravet generelt.
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3. Opdeling af lokaler og områder på skolen:
•

•

•

Omfanget af samtidig tilstedeværende personer på institutionen har MSK begrænset ved at
reducere holdstørrelser i mindre grupper. Brugen af studieområder på skolen er begrænset, og
aktiviteter er fordelt over dagen.
Der er fastsat retningslinjer ved brug af de forskellige faciliteter (undervisningslokaler, laboratorier,
simulator, værksteder, kontorarbejdspladser mv.). Hvor det er påkrævet, er der hængt opslag med
specifikke retningslinjer for de enkelte lokaler.
Medarbejdere med stor kontakt til ansatte og studerende f.eks. i laboratorier, værksteder og
administrationen skal beskyttes. Desuden har medarbejderne passende værnemidler til rådighed i
form af masker, visir og skærme, hvor det er relevant. Det fremgår også af de specifikke opslag ved
lokalerne.

4. Særligt for personer i risikogruppe
MSK har opmærksomhed på ansatte og studerende, der tilhører en særlig risikogruppe, dvs. er i risiko
for et alvorligt sygdomsforløb. Personer i særlig risiko skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og der
skal foretages en konkret individuel vurdering af egen læge. Det påhviler den enkelte medarbejder og
studerende at gøre opmærksom på, at man er i risikogruppe og derfor har behov for særlige hensyn,
som skal tilrettelægges i samarbejde med nærmeste leder.

4.1 For ansatte i risikogruppe
•

Det påhviler den enkelte medarbejder i særlig risikogruppe at gå i dialog med nærmeste leder med
henblik på at lave en konkret og individuel vurdering af, hvordan den ansatte skal forholde sig.

4.2 For studerende i risikogruppe
•

Det påhviler den enkelte studerende i særlig risikogruppe at gå i dialog med studievejledningen eller
uddannelsesledelsen på MSK med henblik på at lave en konkret og individuel vurdering af, hvordan
den studerende skal forholde sig. Herunder om der skal tages stilling til et eventuelt særligt
tilrettelagt undervisningsforløb.
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5. Procedurer
Proceduren for ansatte og studerende med symptomer på COVID-19, herunder hvordan nære kontakter
til eventuelt syge modtager information om forholdsregler i tilfælde af sygdom, er følgende:
•
•
•

•
•

Personer, der oplever symptomer på sygdom, skal hurtigst muligt hjem og blive hjemme ind til 48
timer efter, de har haft sidste symptomer.
Kontakt nærmeste leder eller uddannelsesledelsen.
Hvis en medarbejder eller en studerende konstateres smittet med COVID-19, påhviler det den
smittede person at sikre, at personer, der har været i nær kontakt med denne, bliver orienteret
herom. Desuden skal den smittede person videregive information om de særlige forholdsregler, hvis
de oplever symptomer på sygdom.
Nær kontakt er defineret som værende inden for 2 meters afstand eller mindre i over 15 minutter.
Ledelsen vurderer fra sag til sag, hvilke tiltag, der eventuelt er behov for at iværksætte.

6. Generelt
•
•
•
•

Brug af elevatorer og kantiner skal følge Sundhedsstyrelsens vejledninger.
Ved den gradvise genåbning på MSK vil de nødvendige bagvedliggende støttefunktioner, ikke mindst
rengøring af kontaktflader, være til stede og sat i værk.
Retningslinjer vedr. større forsamlinger, herunder studiefester, caféer eller lignende skal følge
sundhedsmyndighedernes gældende lovgivning på området.
Hvis eksterne personer, f.eks. samarbejdspartnere, censorer, eksterne foredragsholdere mv. skal
have adgang til skolen, skal regler om afstand og hygiejne efterleves, og omfanget begrænses. Den
enkelte medarbejder/rekvirent er ansvarlig for overholdelse af dette.

4

Generelle sundhedsfaglige retningslinjer:
De videregående uddannelsesinstitutioner skal sikre, at de sundhedsmæssige anbefalinger og retningslinjer kan følges af den enkelte og institutionen som helhed.
Alle bør derfor først og fremmest iagttage grundelementerne i forebyggelse af
smittespredning, der i prioriteret rækkefølge er:
1. Isolation af personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus
2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.
Sundhedsstyrelsens fem generelle råd er:
- Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
- Host eller nys i dit ærme.
- Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
- Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
- Hold afstand og bed andre tage hensyn.
Disse anbefalinger bør altid følges, når det er praktisk muligt, og kan et råd ikke følges
bør de andre intensiveres. Det er er vigtigt, at alle med tegn på sygdom bør selvisolere.
Der henvises i øvrigt til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, jf. link nedenfor.
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Yderligere information
Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside opdaterer løbende spørgsmål og svar i forhold til
COVID-19 og [tilsvarende tilføjes for KUM]:
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/information-om-covid-19
Kulturministeriets hjemmeside opdaterer løbende spørgsmål og svar i forhold til COVID-19:
https://kum.dk/covid-19/
Sundhedsstyrelsens hjemmeside:
https://www.sst.dk/da/corona
Find Sundhedsstyrelsens centrale vejledninger her:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
Anbefalinger til personer i øget risiko:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/haandtering-af-covid-19-anbefalinger-til-personer-i-oeget-risiko
Smittesporing af nære kontakter:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Smitteopsporing-af-naere-Kontakter
Spørgsmål relateret til COVID-19 og en kontrolleret genåbning af de videregående
uddannelsesinstitutioner kan rettes til:
info-covid-19@ufm.dk og corona@kum.dk

Kontakt Arbejdstilsynets Call Center for yderligere vejledning om en generel
forsvarlig indretning af arbejdspladsen på: 7012 1288.
Find Arbejdstilsynets informationsmateriale her - https://at.dk/corona
Kontakt den myndighedsfælles hotline på 7020 0223 angående generel information om myndighedernes
anbefalinger og retningslinjer om COVID-19. Se også coronasmitte.dk
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