Kære gæst
Information til gæster på Rybners og eksterne samarbejdspartnere
Besøg på Rybners
Her kan du læse, hvordan du som gæst på Rybners skal forholde dig i forhold til forebyggelse og håndtering
af COVID-19.
Coronapas
Alle ansatte, elever, kursister og besøgende skal kunne fremvise gyldigt coronapas. Hvis du ikke kan
fremvise et gyldigt coronapas, må du ikke være fysisk på skolen.
Mundbind/visir
Elever, kursister, besøgende og ansatte skal bære mundbind eller visir indendørs på skolen. Hvis kravet ikke
overholdes, kan det medføre bortvisning.
Der er dog en række undtagelser, hvor kravet ikke gælder:
•

Når elever og kursister deltager i undervisning i klasselokaler eller værksteder samt ved
prøveaflæggelse.

•

Ansatte der opholder sig alene i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil andre ikke har
adgang.

•

Lærere der gennemfører undervisning, uddannelsesaktiviteter eller prøveaflæggelse i klasselokaler og
værksteder. Skolen opfordrer dog lærere til også at anvende mundbind/visir i undervisningssituationer,
hvor der ikke kan holdes ”god afstand” til elever eller kursister.

•

For personer, der generelt er fritaget for brug af mundbind.

Møder
Som udgangspunkt afholder vi p.t. alle møder med eksterne samarbejdspartnere virtuelt. Der kan dog være
visse undtagelser, hvor mødets indhold kræver fysisk tilstedeværelse. Er du i tvivl, bedes du altid henvende
dig til din kontakt på Rybners.
Generelle anbefalinger
På Rybners følger vi Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger for forebyggelse af smitte. Vi vil også bede
vores gæster om at følge anbefalingerne. Disse er:
•

Bliv vaccineret

•

Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer – dette gælder også selvom du er vaccineret

•

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

•

Hold den afstand, der er muligt

•

Luft ud og skab gennemtræk 1 gang hver time

•

Gør rent, særligt overflader som mange rører ved.

Ved symptomer på COVID-19
Hvis du har symptomer som ondt i halsen, alment ubehag, muskelsmerter, hoste eller feber skal du ikke møde på
Rybners. Det gælder også ved milde symptomer. Orienter din kontakt på Rybners.

Hvis du testes positiv for COVID-19
Hvis du testes positiv for COVID-19, opfordres du til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om selvisolation
og opsporing af nære kontakter.
Hvis du er nær kontakt
Hvis du er nær kontakt til en smittet skal du blive hjemme. Du kan ophæve din selvisolation efter et negativt
svar på PCR-testen på dag 4. Hvis du har fået 3. stik eller har haft COVID-19 indenfor de sidste 12 uger, kan
du undlade selvisolation. Du skal fortsæt følge Sundhedsmyndighedernes anbefalinger omkring test. Det er
dog vigtigt, at du har ekstra fokus på at holde afstand og spritte hænder af og samtidig er meget opmærksom
på, om du får symptomer.
Yderligere spørgsmål
Læs mere på rybners.dk/covid-19.

Hold dig orienteret på
rybners.dk/corona

