05. maj 2021

Retningslinjer for indkvartering og ophold på
Hermitage:

Hermitage byder dig velkommen.
For at du kan opholde dig på Hermitage, skal følgende retningslinjer overholdes
— både for din egen, medindkvarterede og personalets sikkerhed.

”Hold afstand – vis hensyn og tålmodighed”. Ved indkvartering må der kun være 1 person ved skranken. OBS! På Hermitage er det
et krav, at du bærer mundbind eller visir i alle fælles områder.
TEST:
Sundhedsmyndighederne understreger, at test eller coronapas er en betingelse for at kunne være på skolen og skolehjemmet. Husk
derfor at få foretaget en coronatest, før du møder op.
 Ved indkvartering skal du kunne forevise et negativt COVID-19-testsvar, som ikke er ældre end 72 timer gammelt. Vi anbefaler, at
du har fået taget en hurtigtest samme dag.
 Under dit ophold på Hermitage skal du til enhver tid kunne forevise et negativt COVID-19 testsvar, som ikke er ældre som 72
timer – enten fra PCR-test eller hurtigtest.
 Du kan læse mere i ’Retningslinjer for COVID-19-test og kontrol – elever og kursister’ på skolens hjemmeside. Her kan du også
finde en oversigt over teststeder i Esbjerg.
 Hvis en elev indkvarteret på Hermitage bliver smittet med COVID-19, anbefales en eventuel værelseskammerat ifølge
sundhedsmyndighederne at blive PCR-testet hurtigst muligt udover PCR-test på 4. dag og 6. dag for kontakt med den smittede.
Ovennævnte krav om test gælder ikke, hvis vi har registeret at;
Du tidligere har været smittet med COVID-19, hvis smittetidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt, eller
du kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for
gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.
UDTJEK OG NØGLEAFLEVERING:
 Til weekend eller på afrejsedagen, skal du fraflytte dit værelse i ryddet stand. Værelsesnøgle og brik skal afleveres i receptionen
senest kl. 08:30.
Ovennævnte krav ved udtjek til weekend gælder ikke, hvis vi har registeret at;
Du tidligere har været smittet med COVID-19, hvis smittetidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt, eller
du kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19. Et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for
gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.
BESPISNING:
Der kan være ændrede spisetider – hold dagligt øje med infoskærme. Ved indtagelse af måltid i restauranten skal følgende
overholdes:
 Sprit dine hænder af
 Tag handske på
 Gå til buffetbordet (max 2 personer ad gangen)
 Såfremt du ønsker en ekstra portion, skal du spritte hænder af, tage ny handske på og tage en ny tallerken.
 Du må ikke flytte rundt på stole og borde. Bordplanen i restauranten, mellemgangen, fritidsafdelingen og gårdhaven skal
overholdes, så der altid er 2 meters afstand mellem de spisende/opholdende personer. Du har mulighed for også at indtage
måltiderne i mellemgangen, fritidsafdelingen og gårdhaven – alternativt kan der gives tilladelse til at spise på værelset.
 Alternativt kan der blive tildelt borde til de enkelte hold – med bordskilt og holdnavn.
 Du opfordres til, at maden indtages og afsluttes hurtigst muligt – der er afsat max 15 minutter pr. måltid.
 Har du behov for alternativ bespisning, skal dette meddeles i receptionen.
 Det er ikke tilladt at bestille pizza eller anden takeaway-mad til levering inde på Hermitage.
VÆRELSET:
 Som udgangspunkt indkvarteres alle elever på dobbeltværelser. Det tilsigtes, at du indkvarteres med en elev fra det hold/den
klasse, du er tilknyttet.
 Du må ikke have besøg på værelset.

 Elever skal selv sørge for rengøring, aftørring og afspritning af deres værelse, samt jævnlig udluftning – mindst 2 gange dagligt.
Der er rengørings-, aftørrings og afspritningsmidler til rådighed i skabene for enden ad gangen.
 Kursister skal selv sørge for evt. afspritning af overflader på deres værelse. Der er afspritningsmidler til rådighed i skabene for
enden ad gangen. Den almindelige soignering/rengøring udføres fortsat af servicemedarbejderne.
FRITIDSAKTIVITETER










Som udgangspunkt er gruppe- og fritidsrum lukkede.
Afstandskriterier på 2 meter SKAL overholdes, og du skal bruge mundbind eller visir.
Du må ikke blande dig med elever og kursister fra andre hold.
Du må ikke ændre på de aktuelle bordopstillinger.
Ingen udlevering af spil, PlayStation konsoller m.v.
Ikke mulighed for at bruge halfaciliteterne i Grådybet.
Ingen adgang til aviser og tidsskrifter, sports- og fritidsrekvisitter.
Ingen mulighed for brug af fitness.
Du skal altid følge de aktuelle anvisninger.

FROKOST I RYBNERS KANTINER
 Kantinerne er også i nødberedskab, hvilket betyder, at der er et begrænset udvalg af frokost m.v. til rådighed.
DU SKAL BLIVE HJEMME
 Hvis du er syg.
 Hvis du - eller en person du bor sammen med – er konstateret smittet med COVID-19.
 Hvis du er nær kontakt til en person, der er konstateret smittet med COVID-19.
 Hvis du er henvist til en coronatest af lægen eller smitteopsporingen og venter på svar. Du må først komme på skolen og
skolehjemmet igen, når svaret på testen viser, at du ikke er smittet med COVID-19.
 Hvis du har fået lavet en hurtigtest, som er positiv. Du må først komme på skolen og skolehjemmet igen, når du har fået lavet en
PCR-test, som er negativ.
 Får du symptomer som nedenstående i løbet af dagen, skal du tage hjem og blive hjemme indtil 48 timer efter, du ikke er syg
mere/ikke har symptomerne.
 Sygdomstegn: Tør hoste – feber – vejrtrækningsbesvær – hovedpine – muskelømhed – ondt i halsen.
SØRG ALTID FOR GOD HÅNDHYGIEJNE FOR AT MINIMERE COVID-SMITTEN








Vi anbefaler, at du selv tager en håndsprit med, som kan bruges på dit værelse.
Vask/afsprit dine hænder, når du kommer ind på Hermitage.
Vask dine hænder i faste intervaller på eget badeværelse.
Rengør/afsprit jævnligt berøringsflader på dit værelse.
Host og nys så vidt muligt i ærme og engangslommetørklæde – ikke i hænderne.
Supplerer håndvask med brug af håndsprit.
Sørg for at lufte grundigt ud på dit værelse – gerne jævnligt i 5-10 minutter ad gangen.

Er du i tvivl om retningslinjerne for dit ophold, er du velkommen til at kontakte personalet. Vi ønsker dig et behageligt ophold på
Hermitage!

