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Retningslinjer for delvis åbning af laboratorier ved univer-

siteterne.  

Som følge af aftale vedrørende udvidelsen af den første fase af en kontrolleret genåbning 

gives der mulighed for en delvis genåbning af forskningslaboratorier for studerende og 

ansatte.  

En sådan genåbning af betinget af, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer efterleves. 

 Hold afstand, hold god håndhygiejne og host eller nys i ærmet

 Undgå at arbejde, hvis man føler sig sløj eller har symptomer på sygdom

 Hvis man får symptomer på sygdom skal blive hjemme, indtil man er

symptomfri i mindst 2 dage. Får man symptomer på arbejde, skal man tage

hjem omgående

 Undgå ophold i samme rum i længere tid

 Pauser afholdes med god afstand og i forskellige lokaler

 Maksimalt 1 person i elevatorer ad gangen

 Ophold i kaffestuer mv. er ikke tilladt

Universitetets ledelse monitorerer adgangen til forskningslaboratorierne og træffer 

beslutning om, hvem der skal have adgang. Der vil kun blive givet adgang til de for-

skere (herunder postdocs og ph.d.er) og specialestuderende, for hvem det fysiske 

fremmøde er afgørende for progression i projektet. Alt kontorarbejde, som er asso-

cieret med det fysiske fremmøde, skal fortsat udføres fra hjemmeadressen.  

Forskningslaboratorier refererer her til de faciliteter, som har særlige forskrifter for 

arbejdsmiljø, som skal følges.  

Det sikres, at de nødvendige bagvedliggende støttefunktioner, ikke mindst rengø-

ring, er tilstede. Når der udføres aktivitet i forskningslaboratorierne vil der være en 

seniormedarbejder tilstede 
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Retningslinjer for brug af forskningslaboratorier 

 

 Der må på et givet tidspunkt maksimalt være 25% af normal bemanding i 

et laboratorie (det vil sige 3 personer i et 12 personers laboratorium) 

 Der skal være online booking af laboratorier, så der sikres en koordinering 

og logning af adgang 

 Påbud i forhold til brug af handsker i alle laboratorier, uanset klassifikation 

 Ingen må arbejde ved siden af hinanden og myndighedernes vejledning om 

1,5 – 2 meters afstand skal følges 

 Laboratoriearbejde omlægges med hensyntagen til den enkelte medarbej-

ders situation og aftales med nærmeste leder 

 I et rum under 10 kvm er der kun 1 person ad gangen 

 Ved afslutning af alle arbejdssessioner skal medarbejderen desinficere 

overflader, herunder også kontakter, håndtag, tastaturer, udstyr mv.  

 Reduceret laboratorie-service 

 Der må aldrig være fysisk berøring af andre tilstedeværende og man er iso-

leret i sin aktivitet 

 

  

 


