Retningslinjer i forhold til COVID-19



Hele klasser, valghold eller lign. må gerne være sammen (Reglen om 1 meters
afstand kan her fraviges)



Generelt skal der dog holdes 1 meters afstand. Dvs. på gangene, i kantinen
mm.



Der skal være 2 meter fra 1. stolerække til læreren ved tavlen



For at begrænse antallet af lokaleskift, får alle klasser et stamlokale som så vidt
muligt skal bruges til undervisning. En undtagelse er dog særlige faglokaler.



Der skal være minimum 1 meter afstand ved sang.



Alle spritter af, når de møder ind på Rødkilde, når der skiftes lokale, efter og før
spisning og naturligvis efter toiletbesøg. Der vil blive installeret
håndspritautomater i alle klasselokaler



Der er sat retningspile på gangene, der anviser færdselsretning.



Der vil blive afholdt fællesmøder hver 14. dag i efteråret. Klasserne vil dog blive
opdelt i to grupper, som har fællesmøder på forskellige tidspunkter.



Vi opfordrer til, at alle elever bruger de indgangsdøre, som ligger tættest på
det klasselokale, man skal være i.



Valghold placeres i lokaler, hvor elever kan placeres med 1 meters afstand
mellem hinanden. For at sikre den rette afstand for alle elever hele
skoledagen, er det forbudt at flytte bordene.



Der er sat begrænsning på, hvor mange, der ud over det administrative
personale, må opholde sig på administrationskontoret.



Når vi laver arrangementer, hvor vi samler flere klasser, vil området være
zoneinddelt og aktiviteten COVID-19-sikker.



Ved gruppearbejde i fællesområder. Sprit bord og stole af før I sætter jer og,
når I igen forlader stedet.



Vedr. idræt – bænkene i omklædningsrummet skal sprittes af inden I
påbegynder omklædning.

Angående spisepauser


Der afholdes spisepause på to forskellige tidspunkter af hensyn til at minimere
antallet af mennesker i kantinen. 2. og 3.g har spisepause 10.45-11.15 og 1.g
12.10-12.40. Det betyder, at 3. lektion ligger 11.15-12.30 for 2. og 3.g, mens
den ligger 10.55-12.10 for 1.g.



Alle klasser får tildelt deres egen bord i spiseområdet (kantinen eller
vandrehallen). Efter endt spisepause skal bordet tørres af. Kantinen vil sætte
spande og klude frem.



Spisning i klasselokaler er for nuværende tilladt i spisepausen.



Der skal anvendes handsker i kantinen ved buffeten samt sandwichbaren.



Der er opsat afstandsbånd i kantinen, som skal overholdes.

Ved symptomer på Covid-19
(se symptomerne her https://www.sst.dk//media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Symptomer090720.ashx?la=da&hash=B409FD341FC2AD1A8923EE768ED2536668A99199 )

- Bliv hjemme!
- Informer skolen - Nødundervisning iværksættes
- Bliv testet!
Negativ test! Så kan du igen møde ind
Positiv test! Bliv hjemme og orientér skolen
Vedr. feriedestinationer
Har du været på ferie i et land, som er blevet frarådet at rejse til, skal du have en
negativ Covid-19 test, inden du møder ind på Rødkilde.
Nødundervisning etableres såfremt:


Elever er i risikogruppen



Elever er i et længerevarende testforløb



Lokalt udbrud i klasse eller på skolen

Herudover vil vi gerne bede alle medarbejdere samt elever på Rødkilde, om at
downloade følgende app https://smittestop.dk/

