Retningslinjer for genåbning af akademiet og organisering af undervisningsaktiviteter efter den 24. august 2020
Akademiets retningslinjer er udarbejdet på grundlag af Uddannelses- og Forskningsministeriets
”Retningslinjer for en ansvarlig genåbning af de videregående uddannelsesinstitutioner” af 2. juli
2020.
Retningslinjerne nedenfor supplerer og præciserer disse retningslinjer. Bemærk særligt, at alle bør
følge grundelementerne for at forebygge smittespredning. Disse er i prioriteret rækkefølge
1. Isolation af personer med symptomer, fx i eget hjem
2. Hygiejne med fokus på hoste-etikette og håndhygiejne
3. Minimeret kontakt – med fokus på bl.a. afstand
Akademiet opfordrer alle studerende/kursister og medarbejdere til at downloade og aktivere appen
Smittestop.
Organisering af undervisningsaktiviteterne
Hovedreglen på akademiet er, at man skal holde 1 m afstand. Det gælder både ansatte og studerende. Den vigtigste undtagelse er, at studerende ikke behøver holde 1 m afstand i undervisningslokalet, når de har undervisning på deres faste stamhold eller stamgruppe.
1. Stamhold - stamgruppe
Den væsentligste del af akademiets undervisning er organiseret omkring stamhold, der varierer i
størrelse fra små hold på under 10 personer til større hold på op til 50 personer.
Den generelle anbefaling om 1 meters afstand fraviges på stamhold op til 30 studerende, da det er
nødvendigt for at gennemføre undervisningen på en hensigtsmæssig måde.
Hvis stamholdet er på mere end 30 studerende, opdeles det ved fysisk tilstedeværelse i minimum 2
stamgrupper, der holder 1 meters afstand mellem stamgrupperne.
Muligheden for at fravige afstandskravet på 1 meter benyttes således alene inden for grupper, der
tilbringer det meste af undervisningstiden sammen.
Rektor og uddannelsesdirektør kan undtagelsesvis godkende, at stamhold på over 30 studerende,
ikke underopdeles i stamgrupper, hvis der er tungtvejende argumenter herfor.
2. Valgfagshold
I forbindelse med længerevarende valgfagsforløb, hvor der ikke er undervisning på stamhold samtidig, opfattes valgholdet som den faste gruppe, hvor afstandskravet kan fraviges. Det tilstræbes, at
skift af fast gruppe i disse tilfælde sker med tidsmæssig adskillelse på min. en uge.
På valghold, hvor de studerende kommer fra flere stamhold, og hvor der fortsat er undervisning på
stamholdet, fraviges afstandskravet på 1 meter ikke. Dette gælder både for små og for store hold.
Vejledning
Vejledning af studerende i forbindelse med projekter, afsluttende eksamensopgaver og lignende vil
i stor udstrækning foregå digitalt
Undervisere
Undervisere skal holde mindst 1 meters afstand til de studerende. Hvis det ikke er muligt, skal undervisere anvende værnemidler (mundbind eller visir).

Retningslinjer for undervisning i laboratorier og værksteder
For undervisning i laboratorier og på værksteder gælder følgende supplerende retningslinjer.
•
•
•

•

Undgå at tage hænderne, kuglepenne eller andet op i ansigtet. Undgå særligt at røre din
næse, mund og øjne.
Kom i god tid, og find straks din plads i laboratoriet, så du ikke står i vejen for andre.
Der må på et givet tidspunkt ikke være flere i laboratorierne end at sundhedsmyndighedernes afstandsregler kan overholdes. Anvendes personlige værnemidler kan de indbyrdes afstandskrav afviges. (Visir eller mundbind og briller)
Ved afslutning af alle arbejdssessioner skal de studerende desinficere overflader, der berøres, herunder kontakter, håndtag, vandhaner, borde, låger, tastaturer, udstyr med videre.
Der anvendes sprit på en klud. Dog desinficeres bordene i biologilaboratorier med 1% Virkon S på køkkenrulle eller vat – brug nitrilhandsker.

Kantine
Afstandskravet på 1 meter skal overholdes. Det sker bl.a. ved, at kundetilstrømningen til kantinen
reguleres, og ved, at hver anden stol fjernes, så afstandskravet lettere kan overholdes.
Basement
Basement lukkes indtil videre, og studerende vil ikke kunne indtage alkohol på akademiets adresser
eller i forbindelse med andre aktiviteter, som er organiseret af akademiet.
Bibliotek
Afstandskravet på 1 m skal overholdes. Det sker bl.a. ved, at antallet af studerende i biblioteket begrænses, og at antallet af stole reduceres og pladser i sofaer mv. markeres, så afstandskravet lettere kan overholdes. Mobile plexiglasskærme anvendes ved vejledningssituationer.
Arrangementer mv.
Konferencer, møder o.l. med mange deltagere skal følge gældende retningslinjer på området.
Gæsteundervisere, samarbejdspartnere og andre besøgende
Akademiet er åbent for besøg fra eksterne. Kontaktpersoner kommunikerer retningslinjer for ophold i bygningerne til disse.
Rengøring
Alle lokaler rengøres dagligt med ekstra fokus på afspritning af kontaktflader mv. Der opsættes
spritdispensere i alle undervisningslokaler samt ved alle indgange.
Ved undervisning af flere hold i samme lokale på samme dag rengøres kontaktflader mellem gruppernes ophold i lokalet (typisk omkring frokost).
Begrænsning af personer og trafik på akademiet
For at begrænse omfanget af samtidig tilstedeværende personer akademiet må studerende kun opholde sig på akademiet ved skemalagte aktiviteter.
For at minimere persontrafikken på akademiets arealer foregår den overvejende del af de studerendes undervisning i de studerendes ”stamlokaler”.
Henvendelse fra studerende til studiesekretærerne skal ske pr. telefon, online eller pr. mail.
Desuden er der midlertidigt rygeforbud på akademiets adresser, og rygeområder holdes lukkede og
må ikke anvendes.

Endvidere vil der indtil videre ikke ske udlejning af akademiets lokaler i tidsrummet kl. 8 -16.
Øvrige foranstaltninger
Man skal følge anvisningerne fra den udlagte retningstape i gangarealerne, og der gøres opmærksom på sundhedsstyrelsens anbefalinger ved opslag.
I fællesområderne fjernes evt. stole/sofaer, hvor der er særlig risiko for sammenstimling.
Elevatorer må kun benyttes af Facility, kantinen, andet teknisk personale og af gangbesværede.
Desuden må de benyttes til transport af materialer mv.
Mundbind og visir
Ansatte, der ønsker at bære bundbind eller visir i forbindelse med deres arbejde, kan hente dette i
receptionen i deres afdeling.
Studerende, der fx ønsker at bære mundbind, er velkomne til at gøre det, men det er ikke et krav,
og studerende skal i givet fald selv anskaffe mundbindene.
Ved COVID 19-tilfælde hos studerende/kursister
Hvis en studerende, der har været på akademiet, konstateres smittet med COVID-19, skal akademiet hurtigst informeres om smitten. Dette gøres på mail til eaa-corona@eaaa.dk.
Hvis der konstateres COVID-19 hos studerende/kursister, skal alle studerende på samme stamhold/stamgruppe hjemsendes og overgå til online undervisning. Nære kontakter opfordres til selvisolation og test i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
Hvis den/de pågældende studerende har deltaget i fx valgfagsundervisning eller andre aktiviteter
med overholdte afstandskrav, skal disse kontakter som udgangspunkt ikke hjemsendes. Det vurderes dog konkret, om der er skærpende omstændigheder, der giver anledning til udvidelse af hjemsendelsen Denne beslutning træffes af den lokale ledelse under inddragelse af rektor/uddannelsesdirektør.
Ved COVID-19-tilfælde hos nære kontakter til studerende og medarbejdere
Studerende og medarbejdere, der er nære kontakter til en smittet (på akademiet, hjemmet eller i
omgangskredsen i øvrigt) skal gå i selvisolation og lade sig teste i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
Hvis man testes negativ, må man gerne komme på akademiet igen, men man skal fortsat være opmærksom på symptomer på COVID-19.
Ved COVID 19-tilfælde hos medarbejdere eller medarbejderens husstand
Hvis der konstateres COVID-19 hos en medarbejder, skal denne gå i karantæne iht. til Sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Medarbejderen skal give besked til nærmeste leder så hurtigt som
muligt. Kollegerne orienteres med henblik på at være særligt opmærksomme på symptomer.
Hvis en person i ens husstand har fået konstateret COVID-19, skal man efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger og lade sig teste.
Studerende/kursister med øget risiko
Studerende med øget risiko skal henvende sig til henholdsvis Studie- og karrierevejledningen /fuldtidsstuderende) eller administrationen (deltidsstuderende/kursister).
De skal vise dokumentation/lægeerklæring på, at de har en øget risiko. Disse studerende vil få tilbudt et særligt tilrettelagt undervisningsforløb, så de ikke behøver at have fysisk fremmøde på akademiet. De studerende på Hasselager Allé vil dog blive tilbudt værnemidler, da uddannelserne her
ikke kan gennemføres uden fysisk fremmøde.

Ansatte med øget risiko
Ansatte med øget risiko skal henvende sig til nærmeste leder, der i dialog med den ansatte foretager en konkret og individuel vurdering af, hvordan den ansatte skal forholde sig.
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