IBC International Business College

Retningslinjer for håndtering
af Covid-19 på IBC
Baggrund
Danmark blev i foråret 2020 ramt af COVID-19. På IBC bidrager vi til at forhindre og begrænse smittespredning. Nedenstående retningslinjer er vores fælles svar på, hvordan vi forholder os i
hverdagen.
Fremmøde og hjemsendelse ved symptomer og smitte
• Personale og elever/kursister må ikke opholde sig på skolens områder, hvis de har COVID-19 symptomer (fx ondt i halsen, muskelsmerter, tør hoste, feber)
•

Enhver ansat har bemyndigelse til bede en elev/kursist forlade skolen, såfremt der er mistanke om, at
vedkommende har COVID-19.

•

Personale og elever/kursister, der har COVID-19 symptomer skal selv tage initiativ til at blive testet.
Testresultatet meddeles til skolen. Hvis man har symptomer, kontaktes egen læge. Smittede, der har
udviklet symptomer, skal blive hjemme 48 timer efter symptomerne er ophørt, hvorefter de betragtes som smittefri.

•

Konstateres man smittet, men er symptomfri, skal man blive hjemme i 7 dage efter testen er taget.
Udvikler man symptomer i løbet af de 7 dage, skal man blive hjemme i 48 timer efter symptomerne
er ophørt.

Opsporing
• Når personale eller elev/kursist har en positiv test, skal skolen medvirke i smitteopsporing og identifikation af nære kontakter.
•

Nære kontakter er defineret som samboende, personer man har haft fysisk kontakt med, en person
man har haft ansigt til ansigt samtale på under 1 meters afstand i mere end 15 minutter.

•

Opsporingsarbejdet kan medføre, at fysisk undervisning omlægges til virtuel undervisning for de
klasser, hvor der er konstateret covid-19. Det gælder i de tilfælde, hvor personale eller hele klasser må
sendes i isolation, mens der testes for covid-19.

•

Hvis man har fulgt Sundhedsstyrelsens generelle råd om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne,
vil det være meget få personer, som man har været nær kontakt med, og det vil bero på en konkret
vurdering, der foretages sammen med myndighederne om en klasse skal hjemsendes.

•

Hvis man identificeres som ”nær kontakt” til en smittet orienterer man skolen, og kontakter coronaopsporing på 32 32 05 11, for råd og vejledning. I de fleste tilfælde vil det betyde, at man skal forblive
i selvisolation, indtil det gennem test er afklaret om man er smittet. Man skal ikke møde frem på skolen, hvis man er identificeret som nær kontakt.

•

Den konkrete vejledning til forholdsregler i tilfælde af covid-19 på ungdomsuddannelser findes her:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilfælde-af-covid-19-i-skole,-dagtilbud-mm/Information-om-COVID-19-til-dagtilbud_-skoler-mm.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337

Følg anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen:

Hold afstand, Sprit af, Host i albuen
•

Alle forventes at efterleve sundhedsmyndighedernes retningslinjer, herunder holde god afstand til
hinanden og fortsætte med at have fokus på god hygiejne (håndvask og hosteetikette).

•

Det anbefales generelt at holde mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum.

•

Anbefalingen kan fraviges, hvis det er nødvendigt for at efterleve kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen. Alle skal stadig overholde anbefalingerne om håndhygiejne og rengøring.

•

Medarbejdere skal, så vidt muligt, holde 1 meters afstand til kollegaer og elever i normale situationer
og minimum 2 meter til første række af elever ved tavleundervisning.

•

Eleverne/kursisterne skal så vidt muligt holde afstand på 1 meter til hinanden, når de opholder sig
samme sted som andre klasser, hold, o. lign. på fx fællesarealerne og i frikvartererne.

Korrekt håndhygiejne
• Håndvask – Vask med sæben i 15 sekunder, skyl grundigt og dup hænderne tørre
• Hånddesinfektion – Fordel og indgnid håndsprit i 30 sekunder (alkohol 70-85% v/v)
• God håndhygiejne forudsætter intakt hud
• Håndvask og afspritning af hænder er i princippet ligeværdige, dog kan håndsprit kun anvendes på
synligt rene og tørre hænder
Håndhygiejne i løbet af dagen
Medarbejdere og elever/kursister vasker eller afspritter hænder, når
• de kommer ind på skolen om morgenen
• de kommer ind udefra
• hænderne er synligt snavsede
• efter toiletbesøg
• før og efter spisning
• efter næsepudsning
• efter brug af handsker
•
•

Elever/kursister skal vaske hænder før og efter brug af tablets, tastatur og mus.
Lærere og elever/kursister afspritter hænder/vasker hænder, når de skifter klasse.

Host/nys
• Host/nys i albuebøjning/ærme eller papirlommetørklæde.
• Hvis der hostes i lommetørklæde eller hænder, skal der efterfølgende vaskes hænder.
Adgang til håndvask og afspritning
Der vil være let adgang til både håndvask og afspritning på IBC. Både ved indgange, på fællesarealer og i
kantineområder.
Synlige retningslinjer og regler
Konkrete retningslinjer og regler for ophold i IBCs bygninger er ophængt synligt og tilgængeligt på alle
IBCs adresser.
Ovenstående regler er opdateret den 31.8.2020 og opdateres løbende.
Vi følger anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen.
Se sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer på dette link: : https://www.sst.dk/-/media/
Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.
ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79

