Lemvig Gymnasium, november 2020

Retningslinjer for adfærd på skolen – elever
Efter et forår i coronaens tegn med fuld nedlukning er vi nu i et efterår med mange nye
elever på skolen, hvor vi fortsat skal passe på. Lemvig Gymnasium skal ikke være stedet
hvor smitten spreder sig. Hvis smittetrykket stiger, afhænger situationen af jeres respekt
for retningslinjerne – og jeres adfærd i fritiden, som vi ellers ikke blander os i.
Der en del retningslinjer som I alle skal overholde når I færdes på skolen:
•

•
•

•

•

•
•
•
•

1. og 2. årgang bruger hovedindgangen når I kommer til skolen. 3. årgang og 2.p bruger
indgangen ved SØ-torvet. I frikvarterer og til gruppearbejde vil hver årgang få tildelt sit
eget område. I må ikke bruge andre årganges pladser.
Brug de toiletter I får tildelt (der er skilt på døren). Toiletterne rengøres dagligt.
Kontaktflader rengøres i løbet af skoledagen.
I skal vaske hænder eller spritte af når I møder i skole, og når I forlader den igen før og
efter spisning, ved næsepudsning, host/nys. Desuden skal der (selvfølgelig) vaskes
hænder ved toiletbesøg, Brug håndvaskene eller spritdispensere på gangen til håndvask
I skal se denne video om korrekt håndvask:
https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/samarbejde-ogindsatser/haandvask/Sider/default.aspx
Kantinen er åben for salg, men I må kun spise maden i jeres eget fællesområde. Hvis I vil
handle i kantinen, skal I spritte grundigt af inden I kommer til kantinen og holde god
afstand i køen (minimum en meter). Sprit af inden brug af mikroovn eller vandautomat.
I nogle fag vil det være nødvendigt med lokaleskift. I skal vaske/spritte hænder når I
skifter lokale og spritte bordet af når I ankommer til en ny plads.
Sæt jer sammen med dine klassekammerater når I har blandede hold.
Hold afstand i løbet af skoledagen og undgå fysisk kontakt. Der er adgang til bad efter
idræt, men sørg især her for at holde afstand.
I skal selv medbringe ALT udstyr til skoledagen. I kan ikke låne bøger eller andet af
hinanden.

Fra torsdag den 29. oktober er der indført påbud om brug af mundbind på skolen. Dette gælder i
første omgang indtil 2. januar 2021.
•
•
•

Elever skal bære mundbind eller visir, når de opholder sig i kantine eller fællesområder.
Man må tage det af når man sidder ned (f.eks. ved gruppearbejde eller spisning)
Elever skal ikke bære mundbind i klasselokalet når der er undervisning eller når man
sidder ned
Elever køber selv mundbind
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Skift mundbind hyppigt. Mindst hver 4. time hvis du bruger engangsmundbind (så snart det
er fugtigt eller beskidt)
Opbevar mundbindet sterilt når I ikke har det på
Vask mundbindet dagligt hvis I bruger et stofmundbind
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/saadan-bruger-du-mundbind
Lærere, der underviser i mere end to klasser/hold i løbet af en dag, skal bære mundbind
eller visir i undervisningen. Gælder også idræt og musik
Alle ansatte bruger mundbind eller visir ved ophold i fællesområder (man må tage det af
når man sidder ned, eller hvis man opholder sig i rum hvor elever ikke har adgang eller
hvis man sidder afskærmet)
Visir skal være ansigtsvisir. Mundvisir er ikke tilladt
Man kan blive bortvist hvis reglerne om mundbind ikke overholdes

HVIS DU ER SYG ELLER HAR SYMPTOMER PÅ SMITTE MED COVID-19, SKAL DU BLIVE HJEMME OG
BLIVE TJEKKET FOR CORONA. DU SKAL OGSÅ BLIVE HJEMME HVIS DU BOR SAMMEN MED
EN/ER NÆR KONTAKT TIL EN DER ER KONSTATERET SMITTET MED COVID-19. EN NÆR KONTAKT
DEFINERES SÅLEDES:

Symptomerne kan fx være hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter eller vejrtrækningsbesvær.
Man skal blive hjemme indtil 48 timer efter at symptomerne ophører. Skolen skal informeres hvis
du konstateres smittet med COVID-19.
Du kan være i risikogruppe, men som udgangspunkt kan du godt møde i skole selvom du er i
risikogruppe. Risikogrupperne og Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan ses på side 9-11 her:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Haandtering-af-COVID-19/Personer-med%C3%B8get-risiko/Haandtering-af-COVID-19-Anbefalinger-til-personer-i-oegetrisiko.ashx?la=da&hash=18DA603035A48EA9E44DE91737CB7BD240F1C4A8
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Er du bekymret for at møde i skole, kan du kontakte Christina (cb@lemvig-gym.dk) eller Bo
(bl@lemvig-gym.dk eller på telefon 25487102).
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