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Skolen gennemfører så vidt muligt undervisningen som du er i gang med under covid‐19 krisen,
selv om noget af undervisningen kan gribes an på en anden måde end det man er vant til.
MEN det kræver, at du tager medansvar, hvis det skal lykkes.
Såfremt undervisningen på skolen suspenderes grundet ukontrolleret smitte, vil dette blive
meddelt særskilt fra skolens ledelse.
Der skal ikke herske tvivl om, at KTI´s højeste prioritet er de ansatte og studerendes tryghed på
skolen og kollegiet under de givne omstændigheder.
For at kunne gøre det, skal vi i dagligdagen på KTI have fokus på følgende:
Følge Landslægeembedets anbefalinger:
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Bliv hjemme, såfremt du har følgende sygdomstegn og bliv testet:
Feber, tør hoste, vejrtrækningsbesvær, træthed, tab af smags‐ og lugtesans,
muskelsmerter, ondt i halsen. Nogle kan også opleve andre symptomer som f.eks. kvalme
og opkast.
Hold afstand og bed andre tage hensyn ‐ også i undervisningen.
Undgå håndtryk, kindkys og kram ‐ begræns den fysiske kontakt.
Host eller nys i dit ærme.
Du må ikke spytte rundt omkring, da det øger smittefaren.
Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit, der står rundt omkring skolen.
Vær opmærksom på rengøring ‐ både hjemme og på KTI.
Når klassen forlades: Hver elev aftørrer de steder, som de typiske har rørt ved (borde og
stole de har siddet ved og håndtag).

KTI’s tiltag:
‐

‐
‐
‐
‐

Rengøringen på KTI har fokus specielt ved knudepunkter, hvor mange elever og
medarbejdere færdes, bliver der gjort en ekstra indsats. Du kan bidrage til effektiviteten af
rengøringen, såfremt du rydder op efter dig efter undervisningen, så rengøringspersonalet
kan koncentrere sig om… Rengøring (og ikke oprydning!).
Hver klasse får, så vidt muligt, tildelt et toilet til benyttelse. HUSK af aftørre de steder du
har rørt ved, før du går ud.
Elever holdes så vidt muligt adskilt fra andre klasser.
Der indføres forskudte pauser, så alle ikke holder pauser på én gang. Pauserne meldes ud.
Der kan kun sidde 4 personer om et kantinebord under pauserne og der kan kun være det
antal personer i kantinen, som der er gjort plads til.
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Undgå større forsamlinger
Såfremt du er smittet, skal du straks meddele det til KTI.
Hvis du bliver smittet, bliver du sat i hjemmeisolation og du får tildelt et separat værelse på
kollegiet, hvis du i forvejen bor på kollegiet.
Hvis du bliver smittet, skal du selv så hurtigt som muligt informere dine nærkontakter.
Følg Sundhedsvæsenets anvisninger om, hvorledes du skal forholde dig.
Hvornår er man ”nærkontakt”?
Når du opfylder minimum ét af følgende kriterier:
1. Har boet sammen med en smittet person i den periode, den smittede kan anses for at
kunne smitte andre.
2. Har haft direkte fysisk kontakt med en smittet person, for eksempel ved kram/kys eller
host/nys.
3. Har været tættere end en 1 meter på en smittet person i mere end 15 minutter,
eksempelvis ved samtale eller mødedeltagelse.
… Og har haft kontakt til den smittede i smitteperioden:
4. Smitteperioden for personer med symptomer og positivt testsvar er: Fra 48 timer før
symptomdebut til 48 timer efter symptomophør.
5. Smitteperioden for personer uden symptomer og med positivt testsvar er: Fra 48 timer
før personen fik foretaget testen til og med 7 dage efter testen.

‐

‐

Du møder først op til undervisning, når du er raskmeldt af sundhedsmyndighederne og
meddelt, at du kan blande dig med andre. Du skal meddele KTI dette, herunder kollegiet
om det FØR du igen møder op til undervisning.
Såfremt du ikke er vaccineret anbefaler KTI på det kraftigste, at du bliver vaccineret. Hvis
du bliver smittet, er det for sent. Nuværende erfaringer viser, at det er de unge og de ikke‐
vaccineredere, der typisk rammes hårdt af sygdommen.
Overvej meget grundigt, om det er klogt at gå i byen f.eks. i weekenderne

‐

Følg med i LECTIO for nyheder.

‐

