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Besked fra KTI Forstander Jokum Møller

Teknikimik Ilinniarfiks højeste prioritet er 

studerendes sikkerhed og tryghed i skolen. 

Studerende og KTI ansatte hjælper hinanden med at 

undgå COVID-19 sygdom og smitte.

KTI samarbejder med lokale og nationale 

myndigheder, og følger alle henvisninger for at undgå 

COVID-19 smitte. 

KTI’s COVID-19 Beredskabsgruppe: forstander, 

uddannelseschefer, administratorer & nøglepersonale 

sørger for hurtig handling skulle en COVID-19 krise 

opstå.
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COVID-19 - CORONAVIRUS HVAD ER DET?

VIRUS - HVAD ER DET?

En virus er bittesmå stykker RNA pakket ind i protein 

med fedtlag udenom. Ved smitte kidnapper en virus 

menneskeceller, og bruger vores krop som virusfabrik. 

CORONAVIRUS – COVID-19 HVAD ER DET?

COVID-19 virus bruger sine pigge til at komme ind i 

vores lungeceller, så vi får alvorlig lungebetændelse. 

HVEM ER CORONAVIRUS FARLIG FOR?

COVID-19 er farlig for ældre, og alle med dårligt hjerte, 

lungesygdomme, højt blodtryk, diabetes og 

immunsygdomme (nedsat immunforsvar).

HVAD ER COVID-19 SYMPTOMER?

Hoste, feber, muskelsmerter, åndenød, ondt i halsen, 

nedsat lugte- eller smagssans

VI SKAL PASSE PÅ HINANDEN 

COVID-19 er spredt over hele verden, og millioner af 

mennesker er smittede med virussen.
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RNA “snore” ligger i protein

Protein spyd

Fedtlag beskytter virussen

COVID-19 VIRUS 
En virus er en celle med RNA ”snore” (RiboNucleicAcid) 
som ligger i protein. Udenom snorene er et fedtlag, som 
beskytter virussen. De røde pigge er protein spyd, som 
den bruger til at komme ind i vores celler. Virus kan ikke 
formere sig alene, derfor angriber den vores celler. som 
dem bruger til at formere sig. Det er svært at dræbe 
virus uden ødelægge vores egne eller. Forskerne 
arbejder hårdt på at opfinde en vaccine.
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INDHOLDSFORTEGNELSE 2020

COVID-19 
INFORMATION OG 
KOMMUNIKATION

Information 
Studerende modtager COVID-19 
information: mail, Lectio, lærerrkræfter 
samt plakater rundt om på KTI & KTI 
kollegiet

Side 5-9

KTI STUDERENDE 
INFORMATION & KOMMUNIKATION

INDHOLD

COVID-19 Information…………………..…........................ 6
COVID-19 Kommunikation………………………….............. 7
COVID-19 Hvad du skal gøre….……………......................8
COVID-19 Gode råd…………………………………………......... 9
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COVID-19 INFORMATION

COVID-19 påbud, anbefalinger og gode råd fra Landslægen (grønlandsk 

og dansk) 

 COVID-19 plakater: KTI kantine, gangområder, undervisningslokaler, KTI 

fællesområder, værksteder og fælles toiletter

 COVID-19 information i KTI kollegiebygninger, KTI vaskerum, 

KTI kollegiekantine og KTI fællesområder 

 COVID-19: Landslægens information sendes via Lectio og mail til 

studerende og lærerkræfter. KTI Kollegiet informerer studerende på 

kollegiet
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COVID-19 KOMMUNIKATION 

COVID-19 kommunikation

 KTI formidler COVID-19 nyheder og info til alle studerende

 Kontaktliste tilgængelig med vigtige telefonnumre

 Åben kommunikation sikrer god moral hos studerende

 Sikring af undervisning i videst mulig omfang
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COVID-19 HVAD DU SKAL GØRE   

COVID-19 retningslinjer for studerende, alle skal

 Vaske hænder med sæbe og varmt vand 

sæbe og varmt vand ødelægger fedtlag

omkring COVID-19 virussen - så den bliver ufarlig

 Afspritte hænder når du kan

 Vaske hænder hvis du rører dørhåndtag, kontakter, liftknapper, 

vandhaner, remotekontrol, køkkenredskaber, osv.

 Ingen håndtryk, kram og kindkys, osv.

 Holde god afstand til andre

-undervisningslokaler, kopirum, elevatorer, kantine, vaskerum,  

gange, trapper, kantine, køkken, opholdsrum
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COVID-19 GODE RÅD 

COVID-19 gode råd for studerende

 Sid med afstand hvis du tager bussen

 Undgå at komme i kontakt med smittede personer

 Hils uden håndtryk og omfavnelser, brug din albue 

 Hold afstand under indkøb og rør mindst muligt ved varer

 Gør godt rent i kollegieværelse, køkken, stue og badeværelse

 Vask hænder når du har været i byen, eller handlet ind
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INDHOLDSFORTEGNELSE 2020

COVID-19 KRISE
COVID-19 virus spreder meget hurtigt 
smitte 

Du kan hjælpe med at 
undgå smitte 

Side 10-15

COVID-19 PLAKATER OG INFO 

Ting du skal huske hos KTI og 
KTI kollegiet.
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COVID-19 PLAKATER 
HVAD DU SKAL GØRE

INDHOLD

COVID-19 Samlet oversigt over COVID-19 info...........11
COVID-19 Kontakter og adfærd……………................... 12 
COVID-19 Undgå virus, vask dine hænder................. 13
COVID-19 Hold afstand og støt hinanden…………....... 14
COVID-19 Pas på dig selv, mental sundhed………....... 15
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COVID-19 INFO PÅ KTI KOLLEGIET  

COVID-19 information og plakater i alle KTI 

kollegiebygninger

Landslægens NUN plakater: 

 Info om COVID-19

 Hold Afstand

 Vask hænder & sådan vasker du hænder

 Hvem skal jeg kontakte om COVID-19 smitte? 

 Hvad er karantæne?

 Mental sundhed

COVID-19 krise påbud og information

 Kun adgang for kollegiebeboere under smittekrise

 Rengøring: sådan gør du rent

 Vasketøj

 Børn og legeaftaler

 Hvad gør jeg hvis jeg bliver syg?

 Karantæne, isolation

 Sådan gør du bilen ren efter transport
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COVID-19 KONTAKTER & ADFÆRD
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COVID-19 VASK HÆNDER OG UNDGÅ VIRUS
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COVID-19 HOLD AFSTAND & FØLG PÅBUD
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COVID-19 “HUSK AT PASSE PÅ DIG SELV” 
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INDHOLDSFORTEGNELSE 2020

COVID-19 Spredning
COVID-19 virus dræbes ved  håndvask 
og rengøring.  God afstand  = miindre 
risiko for spredning

Mistanke om smitte 

Side 16-20

MÅSKE COVID-19 SMITTET -
HVAD SKAL JEG GØRE?

Hoster du og har ondt i kroppen så ring 
til Sisimiut Hospital. Lægen fortæller 
hvad du skal gøre

INDHOLD

COVID-19 Mistanke om smitte,hvad skal jeg gøre? ..…17
COVID-19 Smittet-karantæne og hvad skal jeg gøre?...18
COVID-19 Smittet-karantæne hvad må jeg ikke?.........19
COVID-19 Smittet-gode råde efter karantæne …………..20
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MÅSKE COVID-19 SMITTET-HVAD GØR JEG? 

Hvad gør jeg, hvis jeg får COVID-19 sygdomstegn?

 Hvis du føler dig dårlig, har feber og hoster skal du ringe til Sisimiut hospital

 Lægen fortæller hvad du skal gøre

 Du skal blive hjemme, hvis du er dårlig

-husk at fortælle skolen om fravær

-brug ansigtsmaske hvis du bor sammen med andre

-hold afstand

-rør kun  ved dine egne ting

 Husk at fortælle KTI hvad hospitalet anbefaler dig

 Du skal følge alle påbud og anbefalinger, så andre undgår mulig smitte
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COVID-19 SMITTET, HVAD SKAL JEG GØRE? 

COVID-19 smitte - hvad skal du gøre?

 Du har kontakt med Sisimiut hospital –hospitalet rådgiver dig

COVID-19 symptomer og positiv test

 Ved positiv (=smittet) test skal du i karantæne i 14 dage 

Karantæne/isolation i 14 dage – du kan smitte andre

 Du skal blive på dit værelse hele tiden

 Du må ikke få besøg eller have møde med andre

 Du kan få en stor bøde, hvis du ikke overholder gældende påbud

Rengøring & personlig hygiejne 

 Du skal gøre rent i værelset 

-alt du rører skal vaskes med sæbe, afsprittes

-vask sengetøj, undertøj ved 80 grader, tøj ved 60 grader

 Gør badeværelse/toilet rent og afsprit

 Vask hænder med sæbe og varmt vand, brug håndsprit 

 Alt affald skal i dobbelt plastikpose og lukkes godt

Hvis din mad bliver bragt, eller nogen køber ind for dig

 Alle varer stilles udenfor din dør, ingen personlig kontakt
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COVID-19 KARANTÆNE: HVAD MÅ JEG?
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COVID-19 HVAD GØR JEG EFTER KARANTÆNE? 

14 dages karantæne/isolation er slut, hvad gør jeg nu?

 Hold afstand til andre, også familie, eller dem du bor sammen med

 Vask hænder med sæbe og varmt vand, brug håndsprit

 Gør rent i dit værelse, toilet, køkken og stue

Du kan blive stresset af at være i karantæne

 Husk at passe på dig selv

 Spis sund og god mad, og dyrk motion udenfor
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INDHOLDSFORTEGNELSE 2020

COVID-19 Spredning
COVID-19 virussen spreder gennem 
luften eller ved kontakt (mennersker og 
overflader)

Undgå smitte 

Side 21-23

KTI KOLLEGIET:
RENGØRING, HYGIEJNE
KTI KOLLEGIEKANTINE OG VASKERUM

Grundig rengøring af kollegieværelse og 
fællesrum,  håndvask og hold afstand

INDHOLD

COVID-19 Rengøring kollegieværelser, fællesrum…….22
COVID-19 KTI Kollegiekantine & vaskerum……..……....23
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COVID-19 KOLLEGIEVÆRELSE RENGØRING

KTI Kollegieværelser og KTI fællesområder REGLER

 Sæbevask og afspritning af alt som røres

Kollegiets pedeller holder øje med at:

 Alle gør rent på kollegiet

 Affald sættes ud som anbefalet

 Elever kun samles i små grupper

 COVID-19 plakater og information er hængt op

 KTI fællesområder kun bruges af beboere under 

smittekrise

 Ingen gæster udefra under smittekrise 
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COVID-19 KTI KOLLEGIEKANTINE & VASKERUM

KTI Kollegiekantine ”undgå smitte” tiltag 

 Spritdispensere med håndsprit

 KTI Kantine- og køkkenpersonale bruger engangshandsker

 Kortbetaling for mad & drikkevarer, ingen kontanter

 Kun adgang for studerende

 Afstand mellem stole ved bordene

 Afspritning af hænder ved ankomst og udgang

KTI Kollegiekantine regler ved spisning

 Ingen selvbetjening

 Kantinepersonale kommer mad- og drikke på bakke m. 

bestik, tallerken, glas, serviet, og rækker til den studerende
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PAS GODT PÅ DIG SELV - OG ALLE ANDRE
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