COVID19 beredskabsplan for Askov Efterskole
Tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for forebyggelse af
smittespredning.
Forberedelse og ankomst
• Inden eleverne ankommer søndag d. 11/8 er der foretaget grundig rengøring af alle
lokaler.
• Alle undervisningslokaler og fællesområder er indrettet ift. afstandskrav.
• Der er udarbejdet retningslinjer for rengøring af værelser, primærgrupper, rengøring
af fællesområder og servering af mad.
• Der er indkøbt værnemidler og håndsprit og opstillet spritdispensere ved alle
indgange til fællesområder, klasselokaler, spisesal og elevgange.
• Der er udarbejdet en plan for håndtering af smittetilfælde, hjemtransport, tilsyn samt
kommunikation (ses herunder).
• Ved ankomst må kun eleverne gå ind på egne boområder.
Primærgrupper
• Alle elever er organiseret i primærgrupper (max 30), som i mindre grupper bor
sammen, deler toilet og bad, spiser sammen og er i kontaktgruppe sammen.
• Primærgrupperne er undtaget fra afstandskravet.
• Eleverne må kun opholde sig på eget boområde.
• Hver elev skal have personligt håndklæde (tages med fra værelset)
• Samvær med elever fra andre primærgrupper skal foregå på skolens øvrige
fællesarealer eller udendørs. Afstandskravet på 1 meter skal ved dette samvær så vidt
muligt overholdes
Rengøring
• Skemaet er tilrettelagt, så der er sat ekstra tid af til daglig rengøring. Rengøringen er
organiseret og fremgår af skemaet på ViGGO.
• Borde og kontaktpunkter (vandhaner, dørhåndtag, gelændere, lyskontakter,
toiletsæder mm.) i hovedbygningen rengøres dagligt af skolens rengøringspersonale.
• Toiletter i hovedbygningen og på fællesarealer rengøres 2 gange dagligt af skolens
rengøringspersonale.
• Borde og kontaktpunkter (vandhaner, dørhåndtag, gelændere, lyskontakter,
toiletsæder mm.) i skolens undervisningslokaler rengøres dagligt af eleverne under
læreres anvisning og tilsyn.
• Herudover rengøres toiletter, håndvaske og kontaktpunkter på boområderne 2 gange
dagligt.
• Brusepladser svabes og armaturer aftørres med papir efter hver brug.
• Værelser og gange ryddes op og rengøres dagligt med vand og sæbe (kontaktflader fx
dør og vindueshåndtag, stikkontakter, bordoverflader, stolerygge mm.) Skraldespande
tømmes inden de er helt fyldte og dog mindst én gang dagligt.
• Hovedrengøring af værelser, gange og toiletter foretages 2 gange om ugen (tirsdag og
fredag)
• Alle fællesarealer rengøres dagligt.

Måltider
• Alle vasker og/eller spritter hænder før hvert måltid. (Der er spritdispensere ved
indgangen, op gennem Gule Hus, ved indgangen til Spisesalen og på alle buffeter)
• Alle elever spiser i kontaktgrupper indenfor deres primærgruppe og har fast plads ved
alle måltider.
• Kun køkkenpersonalet har adgang til køkkenet.
• Borde og stolerygge afvaskes med vand og sæbe efter hvert måltid.
• Maden serveres som buffet med fokus på håndhygiejne, kontaktpunkter og afstand.
• Mellemmåltider serveres af personale eller få udvalgte elever.
Undervisningen
• Afstandskravet på 1 m. gælder også for undervisningen.
• Vi har indrettet skolens lokaler, så alle elever sidder med min. 1 meters afstand til
hinanden og 2 m. til læreren (afstandskravet ved råb, sang, foredrag mm.)
• Der vil være situationer i undervisningen, hvor anbefalingen på 1 meters afstand ikke
kan efterleves. Her skal alle være særligt opmærksomme på hygiejne.
• Der er håndsprit ved alle ind- og udgange samt i alle klasselokaler.
• Eleverne skal vaske- eller spritte hænder før og efter hver undervisningslektion.
• Remedier fx symaskiner og musikinstrumenter rengøres efter brug, hvilket er
lærerens ansvar.
• Klasselokaler rengøres dagligt.
Fritid
• Ved samvær med andre udenfor primærgruppen skal afstandskravet i videst muligt
omfang respekteres.
• Elever må ikke opholde sig på andre boområder end deres eget.
• Samvær med andre udenfor primærgruppen foregår på skolens øvrige fællesarealer og
så vidt muligt udendørs.
• Skolens værksteder/faciliteter fx musik-, kunstlokaler og gymnastiksal mm. er i
fritiden kun åbent under tilsyn af en lærer. Her skal der vaskes/sprittes hænder før og
efter ophold i lokalet, ligesom alle borde, stolerygge og remedier (fx
musikinstrumenter og pensler) skal vaskes/sprittes af, hvilket er lærerens ansvar.
Håndtering af smittetilfælde
• Ved COVID19 symptomer om morgenen skal eleven ikke gå til morgenmad som
vanligt, men blive på værelset og kontakte morgenvagten via sin værelseskammerat.
(Morgenvagten tager elevens temperatur iført værnemidler og aftaler afhentning af
eleven.)
• En elev, der har symptomer på COVID19, skal afhentes af forældrene hurtigst muligt.
Eleven isoleres på eget værelse eller - ved længere tid - på sygegangen indtil
afhentning. (Morgen-, frokost og aftenvagten tilser den syge iført værnemidler, der
forefindes i 1. kuffertrum på Sygegangen)
KM orienterer værelseskammeratens forældre og aftaler, hvorvidt denne skal hentes
hjem.
• Eleven må vende tilbage, når mistanke om COVID19 er udelukket ved test eller 48
timer efter at symptomerne er ophørt.
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Hvis en syg elev af særlige årsager ikke kan komme hjem, hjælper skolen med
transport. Kun i yderste nødstilfælde sættes eleven i karantæne på skolen indtil 48
timer efter at symptomer er ophørt.
Bliver en elev konstateret smittet med COVID19 vurderes det, om der er elever i
primærgruppen/udenfor primærgruppen, der kan betragtes som nære kontakter.
Nære kontakter isoleres på eget værelse og afhentes hurtigst muligt af forældrene.
Eleverne må vende tilbage, når mistanke om smitte er udelukket ved test.
(KM orienterer alle forældre og medarbejdere via ViGGO)
Nære kontakter defineres som:
o Personer, som bor sammen med en smittet
o Personer, der har haft direkte fysisk kontakt fx ved kram med en smittet
o Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet (fx er
blevet hostet på el. lign.)
o Personer, der har haft tæt ”ansigt-til-ansigt kontakt indenfor 1 m. i mere end 15
minutter til en smittet person, fx samtale med personen.
Ved flere tilfælde af COVID19 kontaktes den kommunale sundhedstjeneste for
rådgivning om afgrænsning og den konkrete håndtering af udbruddet.

Weekender
• Når eleven tager hjem i weekenden henstiller vi til, at man overholder
myndighedernes anbefalinger om hygiejne og afstand.
• Hvis eleven benytter offentlig transport, opfordrer vi til at anvende mundbind.
Medarbejdere
• Der indføres relevant forebyggelse. Det vil sige, at;
o der er adgang til håndsprit og værnemidler.
o rengøringen af flader, der berøres af flere hænder er intensiveret.
o afstandskravet på 1 m. overholdes.
• Ved COVID19 symptomer skal medarbejderen tage hjem/blive hjemme indtil
mistanken om COVID19 er udelukket ved test eller 48 timer efter at symptomerne er
ophørt. Der kan i denne periode etableres fjernundervisning hjemmefra.
• Afdelingslederne er opmærksomme på sårbare eller særligt udsatte ansatte ift.
COVID19.
• Undervisningen i klasselokalerne kan kun foregå med det antal elever, der er plads til efter
gældende regler.
• Alle ansatte skal som udgangspunkt altid holde minimum én meters afstand til alle.
• Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger følges:
o Vask hænder tit eller brug håndsprit
o Host eller nys i dit ærme
o Begræns fysisk kontakt
o Vær opmærksom på rengøring og hygiejne
o Hold afstand og bed andre tage hensyn
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