Gladsaxe gymnasium
Ledelsens tiltag til minimering af smittespredning med ny coronavirus ved
genåbning af undervisningssektoren, august 2020
Med gyldighed fra den 1. august 2020 har Børne- og Undervisningsministeriet udsendt retningslinjer til
forebyggelse af smittespredning af COVID-19 på bl.a. ungdomsuddannelserne. Disse retningslinjer findes i
bilag 1 og bilag 2.
Læs også mere her: Sundhedsstyrelsen: Information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler,
mv.
Og her: Sundhedsstyrelsen: Covid-19: forebyggelse af smittespredning
Ledelsen holder sig løbende opdateret om nye krav på sst.dk/corona og på uvm.dk og tilpasser sin drift til
gældende retningslinjer.
Ledelsen på Gladsaxe gymnasium har ansvaret for at sikre, at de gældende retningslinjer udmøntes i
hverdagen på Gladsaxe gymnasium på en måde, så det spiller sammen med de konkrete forhold på skolen.
Ledelsens opgave er at sikre konkrete tiltag til forebyggelse af sygdom i forhold til hygiejne og adfærd,
rengøring, fysisk indretning, afstand, mad og måltider, opmærksomhed/reaktion på sygdomstegn og
beskyttelse af særlige risikogrupper.
Ledelsen har gennemlæst Sundhedsstyrelsens Vejledninger og BUVM’s retningslinjer og vurderer, at den
normale undervisning på Gladsaxe gymnasium på nuværende tidspunkt kan ske sundhedsmæssigt
forsvarligt.
Ledelsen vurderer dagligt situationen ifht. konstatering af symptomer og konstateret smitte og drøfter evt.
behovet for overgang til nødundervisning med Styrelsen for Patientsikkerhed.
Som led i arbejdet med forebyggelse af smittespredning af COVID-19 har ledelsen på Gladsaxe gymnasium
påtaget sig nedenstående instruks, som svarer til myndighedernes gældende vejledninger og instrukser.
På Gladsaxe gymnasium sikrer ledelsen:
1. At der er instrukser for hygiejne og adfærd, herunder
• At ansatte og elever oplæres i håndvask med vand og flydende sæbe, hvornår der evt. benyttes
håndsprit
• At der informeres om, hvornår der skal foretages håndvask, hosteetikette, undgåelse af tæt
kontakt og øvrige hygiejneanbefalinger
• At sikre faste rutiner for håndvask
• At der på skolens arealer, fx ved indgangen og øvrige relevante steder hvor elever og ansatte
færdes, opsættes information/plakater fra Sundhedsstyrelsen om smitteforebyggende tiltag.
• At der orienteres om anbefalingerne om brug af mundbind, herunder ved transport til/fra skole
Dette sikres i forhold til de ansatte ved udlevering:
- Sundhedsstyrelsens vejledning om Forebyggelse af smittespredning
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
- Skolens orienteringsskrivelse til elever og ansatte om hygiejne og adfærd, herunder om de aktuelle
afstandskrav (vedlagt som bilag 1)

Endvidere sikres orienteringen om hygiejne og adfærd ved ophængning af Sundhedsstyrelsens plakater:
•
•
•
•

Håndvask
Hold afstand
Rengøring og
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte---Plakat

Sundhedsstyrelsens videoer om korrekt metode til håndvask vises på storskærme. De findes her:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/film_vask_haender
Plakaten Sådan vasker du hænder hænges op rundt om på skolen.
Gladsaxe gymnasium har udarbejdet en oversigtsplan, der viser, hvilke indgange, der skal benyttes i forhold
til adgang til de enkelte lokaler. Eleverne skal benytte nærmeste toilet og gangarealer er ensrettede.
Gladsaxe gymnasium har desuden udarbejdet plakater med angivelse af, hvor mange personer, der må
befinde sig i hvert enkelt lokale, f.eks. klasselokaler, toiletter, IT-support mm.
2. At der er en instruks for håndtering af elever og ansatte med symptomer, der kunne være
forenelige med COVID-19, herunder
• At ansatte og elever kender instruksen
• At sikre, at nære kontakter til syge elever og ansatte får information om forholdsregler ved
sygdom (hertil kan Sundhedsstyrelsens materiale bruges – GF har lavet eksempler på
orienteringsskrivelser med henvisninger til Sundhedsstyrelsens materialer, som kan anvendes)
Dette sikres på skolen ved vedlagte Instruks for håndtering af ansatte og elever med
symptomer/konstateret om, hvordan man skal forholde sig, hvis man får symptomer på coronavirus (bilag
2).
3. At der er en plan for håndtering af personale/elever i øget risiko (ældre over 65 år, personer med
kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar og gravide mfl.)
Nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med Covid-19.
Du kan se den opdaterede definition af personer med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb her:
https://www.sst.dk/oeget-risiko.
Hvis man er i øget risiko, skal man generelt være opmærksom på at sikre god håndhygiejne, undlade at give
hånd, sikre afstand og have fokus på rengøring. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at personer med øget
risiko ikke behøver at blive omplaceret til andre opgaver eller at arbejde hjemme. Det er styrelsens
vurdering, at smitterisikoen ikke er større på uddannelsesinstitutioner end den er i det omgivende
samfund. Ledelsen vil i dialog med den enkelte medarbejder eller forælder (og barnets læge) lave en
konkret og individuel vurdering for medarbejdere og børn, der er i øget risiko.
I vurderingen lægges vægt på, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at den pågældende medarbejder
fortsat varetager sin vanlige funktion, eller om eleven skal komme på uddannelsesinstitutionen.
I vurderingen for medarbejdere inddrages bl.a. hvilke muligheder, der er for omplacering til arbejdsforhold
uden fysisk kontakt med andre, samt medarbejderens egen trygheds- og risikovurdering ved den vanlige
arbejdsopgave/-funktion. Hjemsendt personale kan så vidt muligt arbejde hjemmefra.
Ledelsen tilstræber at iværksætte virtuel undervisning af elever, der er i øget risiko og efter en individuel og
konkret vurdering ikke kan komme i skole.

Bor man i husstand med en person, der er i øget risiko, kan man efter en konkret og individuel vurdering
som udgangspunkt godt komme på arbejde eller i skole. Særlige forhold som fx igangværende
kemoterapibehandling, kan betyde, at der skal tages særlige hensyn. Er man i tvivl, kan man kontakte den
behandlende læge.

