Regler m.m. vedr. CORONA – opdateret 7. august 2020


ALLE, der har været i særlige risikoområder skal holde sig hjemme fra kirkemusikskolen i to uger



ALLE, der oplever de klassiske symptomer på COVID-19 skal blive hjemme, og må først møde op
tidligst 48 timer efter, at man er stoppet med at udvise symptomer



ALLE har ansvar for høj hygiejne og at regelsæt overholdes



ALLE kan være trygge ved den almene rengøring, som er intensiveret



ALLE, der færdes på skolen, skal overholde sundhedsstyrelsens generelle hygiejne-anvisninger
OG er derudover forpligtet til at følge nedenstående særlige hygiejne-forholdsregler:
o

Afstand:
 Hold afstand (næsetip til næsetip) i undervisningen:
 1 meter ved instrumentalundervisning og anden undervisning
 2 meter hvis der er fællessang
 3 meter ved solo-sang-undervisning
 Respektér tapestriber der angiver afstand mellem lærer og studerende ved
klaverundervisning (1 meter)
 Respektér tapestriber der angiver afstand mellem lærer og studerende ved sangundervisning (3 meter)
 Hold til højre på gangarealer
 Undgå ophold på de snævre gange
 Undgå møde på trappen:
 opadgående afventer igangværende nedadgående trafik
 - og omvendt

o

Kvadratmeterkrav
 Normalt 2 kvadratmeter pr. person
 MEN Ved sangundervisning 6 kvadratmeter pr. person
 Lokaler er målt op og de lagte skemaer tager højde for at kvadratmeterkravene
overholdes.
--- SÅ: der må ikke skiftes lokale i forholdt til det skemalagte!
 Max. antal personer i det enkelte lokale skal respekteres –
 Opslag på de enkelte lokaler angiver max. antal personer i det enkelte lokale

o

Respektér, at der er lavet stoleopstilling og iagttag disse regler:
 Stole må benyttes, hvor de står, men må ikke flyttes
 Stablede stole må ikke tages i anvendelse
 --- lærerne kan undtagelsesvist ændre stoleopstilling, men stoleopstillingen
skal tilbageføres ved endt brug
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o

”Lektions-skift”
 Hvor studerende afløser hinanden i samme lokale
 Alle lektioner, der normalt er på 25 min afkortes til 20 min
 Alle lektioner, der normalt er på 50 min afkortes til 45 min
 De studerende skal forlade lokalet efter endt undervisning for, at der kan blive luftet
ud m.m.

o

Instrumentbrug m.m.:
 Grundregel: Alle fingre og hænder vaskes af / sprittes af inden instrumentbrug
 Så altså: Vask hænder/sprit*) af inden kontakt med instrument
 Det indgår i skolens rengøring at alle instrumenter sprittes af dagligt
 Sprit af på nodestativer efter brug

o

Brug af noder og bøger
 For at undgå smitte ved fælles brug af bøger:
 Medbring altid selv salmebog
 Medbring om muligt egen koralbog m.m
 Benyt i videst muligt omfang egne noder.
 Biblioteket er atter åbent for udlån
 Vi lægger hjemkomne bøger i karatæne inden de stilles op på hylderne igen

o

Adfærd / Samvær
 Undgå ”kødannelser”
 Sørg for at afstandskravene bliver overholdt ved udveksling af oplevelser, erfaringer
og viden før og efter jeres timer
 Udnyt gerne (også) andre muligheder for at møde hinanden på andre steder f.eks. på
sociale medier m.m.
 Vær gerne udenfor – hvis vejret tillader det
 Spis f.eks. frokost udenfor

o
o

Mundbind
 Brug af mundbind og / eller visir er et valg, som den enkelte træffer ud fra egen
vurdering af, om forholdene taler for det
 Mundbind og visir anskaffes af den enkelte studerende / lærer ud fra eget behov
 Skolen støtter fuldt op om sundhedsstyrelsens anbefaling af mundbind, hvis
forholdene taler for det, idet skolen samtidigt har fokus på sundhedsstyrelsens klare
formuleringer om, at afstand, høj hygiejne, host i ærmet m.m. er de primære
smittehæmmende ”redskaber”.
Udarbejdet i samråd med Lærerråd og Medarbejderudvalg og Administration
Ole Brinth
rektor

*) der skal anvendes et alkoholbaseret (70-85%) desinfektionsmiddel
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