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ADFÆRD UNDER COVID19 

 
Følgende retningslinjer gælder indtil nye udsendes 

 

GENERELT FOR PERIODEN MED DELVIS GENÅBNING: 

Arbejd hjemmefra efter aftale med nærmeste leder. Besøg på instituttet må 
kun ske efter aftale med institutleder. 

Det er kun tilladt 10 navngivne ansatte og få udvalgte studerende at have 
adgang til laboratorier og værksteder på bestemte tidspunkter. Den allokerede 
tid skal overholdes, evt. afvigelser skal meldes til institutlederen. Den til enhver 
tid opdaterede plan findes under O:\Nat-Tech_Geo-Faelles\Genåbning 1  

Der er reduceret laboratorie- og værksteds-service: Acceptér, at nogle 
opgaver måske må udskydes til et senere tidspunkt og at rutinemæssige 
opgaver kan tage længere tid end normalt at gennemføre. 

 

BEGRÆNS FYSISK INTERAKTION OG TRAFIK: 

• Der skal altid være mindst 1 meter imellem hver person. 
• Der er påbud om at bruge handsker i laboratorier og værksteder, uanset 

om det er nødvendigt for arbejdsprocessen eller ej. Skift handsker ofte for at 
undgå hudproblemer og rør ikke ved ting man berører uden handsker. 

• Ophold i kaffestuer, auditoriet og alle undervisningslokaler er ikke tilladt.  
• Vis hensyn, når du passerer nogen på gangen, trappearealer eller i postrum. 
• Der må max. være 1 person ad gangen i elevatorer, postrum osv. 
• Lad være med at holde møder med fysisk tilstedeværelse, der ikke er strengt 

nødvendige: Skype, Microsoft Teams osv. er alternativer som skal bruges, 
ellers vent til det er forsvarligt at mødes igen. 

• Hvis du har brug for et kort 1:1 møde med en person: Aftal at mødes udenfor 
i fri luft og gå en tur, eller ring, Skype, eller send en mail i stedet. 

• Ved afslutning af alle arbejdssessioner (og mindst 1 gang om dagen) skal 
man desinficere kontaktpunkter, herunder computer-mus, tastatur, 
håndtag på varmeskabe/skabe/skuffer, kontakter, stinkskabe, borde, 
knapper, vandhaner og øvrigt udstyr. 

• Medtag evt. dit eget service hjemmefra til madpakken. Benyt køkkenrulle 
og undgå at bruge karklude og viskestykker i tekøkkenerne. 

• Pauser afholdes med god afstand og i forskellige lokaler, fx kontor, møderum 
eller udendørs. 

• Benyt det samme toilet i hele perioden. 
• Gæster og personer udefra må kun få adgang til instituttet efter aftale med 

institutlederen. 
• Undlad at bestille varer/få leverandører til at komme, hvis ikke leverancen 

er strengt nødvendigt for udførelsen af opgaver. 
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HVAD SKAL DU GØRE, FOR AT UNDGÅ SMITTESPREDNING? 

• Instituttet følger de aktuelle angivne regler fra Sundhedsstyrelsen og 
ministerierne, hold dig orienteret på https://www.sst.dk/corona 

• Vask hænder, grundigt og ofte, som instrueret af Sundhedsstyrelsen. 
Medbring din egen håndcreme således at huden ikke tørrer ud (huden er 
en del af dit naturlige immunforsvar). 

• Brug kun håndsprit hvis det er nødvendigt, fx i en situation hvor du ikke har 
mulighed for at vaske hænder med det samme. 

• Åbn vinduer og luft ud på dit kontor, gerne flere gange om dagen. 
• Bevæg dig rundt på instituttet og på campus i begrænset omfang: Lad 

være med at eksponere dig selv eller andre for vira (husk, at du kan være 
rask smittebærer uden at vide det). 

• Hvis du bliver syg af COVID19 eller mistanke herom: 
o Hvis du bliver syg på instituttet skal du tage omgående hjem. 
o Kontakt egen læge, sekretariatet og nærmeste leder. 
o Kontakt for en god ordens skyld de personer du har været i kontakt 

med i dagene op til din sygdom således at de kan isolere sig. 
o Du må ikke møde ind på AU, før du har været symptomfri i minimum 

48 timer. 

 

Ting der berøres af flere forskellige personer i løbet af en almindelig dag: 

• Nøglekortlæsere 
• Dørhåndtag 
• Elevatorknapper 
• Lyskontakter 
• Toiletter 
• Vandhaner 
• Mikroskoper 
• Multifunktionsmaskine 
• Computere i laboratorier 

Reducer (eller undgå helt) kontakt med så mange af ovenstående objekter 
som muligt! Vask altid hænder grundigt bagefter. 

https://www.sst.dk/corona

