
 

_______________________________________________________________________________________ 
Instruks opdateret d. 15.07.21 

 

Instruks for adfærd Bhsund  

 

Følgende instruks skal overholdes af alle på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole der færdes i 

Campus fællesskabet.  

Instruksen er udarbejdet med henvisning til de nyeste gældende retningslinjer fra hhv. 

Uddannelses- og forskningsministeriet, fra Undervisningsministeriet, samt ud fra 

Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer. 

Begge ministerier samt Sundhedsstyrelsen opdaterer løbende deres vejledninger. 

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/information-om-covid-19 

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-

og-retningslinjer 

https://www.sst.dk/da 

 

Instruksens formål 

At sikre at alle udviser korrekt adfærd i forebyggelse af spredning af smitsomme sygdomme som 

f.eks. coronavirus og dermed minimere risikoen for smitte. 

 

Målgruppe 

Medarbejdere, elever, studerende, kursister, timelønnede undervisere, gæster samt censorer. 

 

Fremgangsmåde 

 Frem til 1.8.21 skal du til en hver tid kunne dokumentere en én negativ Covid- test, der 

er under 72 timer gammel eller være testet 2 gange inden for en rullende uge, for at 

komme ind på Campus. Der er stikprøvekontroller i klasserne, på Campus og ved 

indgangen.  

 Der er for ansatte, elever og studerende tilbud om selvpodning på Campus frem til 1.8.21 

Er du kursist er der ikke tilbud om selvpodning, du skal derfor lade dig teste i et af 

testcentrene.  

 Der er ikke krav om test i uger uden fysisk fremmøde.  

 Krav om test gælder ikke for elever/kursister/deltagere, ansatte og besøgende samt 

andre personer med tilknytning til skolen/institutionen der, 

 Af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19. som 

følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller 

antigentest for covid-19. Skolen/institutionen skal foretage en samlet vurdering af, om 

en elev/kursist/deltager, ansat eller besøgende kan undtages.  

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/information-om-covid-19
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer
https://www.sst.dk/da
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Lægeerklæringer kan indgå som en del af dokumentationen for særlige 

sundhedsmæssige udfordringer, men der er ikke krav om lægeerklæring, eksempelvis 

hvis institutionen mener at have tilstrækkeligt kendskab til eleven/kursisten/deltageren, 

den ansatte eller den besøgende til at foretage en vurdering uden fremvisning af 

lægeerklæring.  

Det er undervisningsinstitutionen, der afgør, om der er behov for lægeerklæring for at 

institutionen kan vurdere, om eleven/kursisten/deltageren, den ansatte eller den 

besøgende skal undtages test.  

 

- Tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det 

omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er 

foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisnings-tidspunktet er 

mindst 14 dage og højst 180 dage (ca. 6 måneder) gammelt.  

 

- Kan fremvise dokumentation for vaccination mod covid-19.  

 

 Vi holder generelt min. 1 meters afstand til hinanden på campus 

 

 I undervisningen kan afstandskravet om 1 meter fraviges, efter gældende retningslinjer 

for de enkelte uddannelser.  

 

 Når afstandskravet fraviges, skal der være et øget fokus på de anbefalede hygiejneregler, 

samt på at minimere ansigt-til-ansigt kontakt. 

 

 I tilfælde hvor afstanden på 1 meter (ansigt-til-ansigt) ikke kan overholdes i 

undervisningen, kræves mundbind/visir. I de aktuelle situationer udleveres mundbind 

gratis af skolen. Hvis du som studerende, elev eller kursist ønsker at bruge visir, skal du 

selv medbringe dette. Ansatte kan få visir udleveret.  

 Vi følger skiltning på gulve, trapper mv., når vi går rundt på fællesområderne, i bibliotek 

mm. 

 Vi sørger for at holde afstand, når vi går ind og ud af undervisningslokaler. Dem der 

sidder tættest på døren, går ud først. 

 Bruges elevatoren overholdes det tilladte antal i elevatoren 

 Vi benytter kantinen ved frokost efter kl.12.15, for undgå kødannelse.  

 Vi følger de gældende retningslinjer for vores praktik-/kliniksted, når vi er i praktik/klinik 

 Vi sørger selv for afspritning af mus, tastatur, skærm og bord etc. samt der hvor vi har 

siddet i undervisningslokalet og kantinen. Sprit og klude er tilgængeligt i alle lokaler, 

kantinen mm.  
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 Vi bruger Sundhedsstyrelsens gode råd til at beskytte os selv og andre mod smitte.   
 

 I det tilfælde, at medarbejdere, studerende eller elever er i øget risiko eller har pårørende i 

øget risiko, anbefales det at læse følgende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsens 

hjemmeside, samt rette kontakt til uddannelseslederne på skolen. 

https://www.sst.dk/da/corona/COVID-19-og-ny-coronavirus/Personer-i-oeget-risiko 
 

 Hvis du har symptomer, bliver syg med Covid19 eller er nær kontakt til én, der er smittet 

med Covid19, skal du omgående give skolen besked, og i øvrigt følge instruktionerne 

beskrevet i: ”INSTRUKS TIL STUDERENDE/ELEVER OG MEDARBEJDERE, DER HAR 

SYMPTOMER PÅ ELLER ER SMITTET MED CORONAVIRUS – ELLER HAR VÆRET I NÆR 

KONTAKT MED EN SMITTET”. 

 

 Hvis du har været ude og rejse imod myndighedernes anbefalinger, altså orange land eller 

region, anbefaler myndighederne 10 dages selvisolation. Du skal henvende dig til din 

uddannelsesleder, hvis du har været ude at rejse imod myndighedernes anbefalinger. Du 

kan ikke møde på Campus, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, før du kan fremvise en 

negativ PCR Covid test, der er taget tidligst 4. dagen efter hjemkomsten.  
 

https://www.sst.dk/da/corona/COVID-19-og-ny-coronavirus/Personer-i-oeget-risiko
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

