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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 

• Du skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at kunne møde fysisk op på Campus.  

Et gyldigt coronapas er hvis du tidligere er smittet (inden for de seneste seks måneder), er 

vaccineret eller testet negativ.   

Du kan få et coronapas i form af appen coronapas, som aktiveres med NemID, via 

sundhedsmyndighedernes app ”minSundhed” eller et printet dokument. Hvis du benytter 

printet dokumentation, skal du huske at medbringe gyldigt ID som pas, kørekort, 

sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort. 

Er du undtaget for coronapas, skal du fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af 

et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra krav om covid-19-test.  

Du kan også være undtaget for coronapas, hvis du af Skolen vurderes til ikke at være 

omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom 

du har et positivt testresultat af en PCR-test, der er mindre end 14 dage gammelt. 

Skolen kan ikke tilbyde nødundervisning til elever, studerende, kursister eller deltagere, 

som ikke kan fremvise gyldigt coronapas, hvilket betyder at du vil blive registreret som 

fraværende. 

  

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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• Vi bruger mundbind eller visir, det gælder for elever, studerende, ansatte og besøgende 

mv., når man befinder sig indendørs. Kravet vil gælde ved færden på fællesarealer, for 

eksempel i kantiner og i fællesarealer, men ikke i forbindelse med undervisning og 

eksamen. Mundbind eller visir kan desuden fjernes helt eller delvist, hvis der er en 

anerkendelsesværdig årsag til det, f.eks. ved indtagelse af mad og drikke.   

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

• Der er opfordring til at blive testet to gange om ugen for alle elever, kursister og deltagere 

samt ansatte på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner, dvs. også elever, kursister 

og deltagere samt ansatte, der er vaccinerede eller tidligere smittede og dermed har et 

gyldigt coronapas. Opfordringen til to ugentlige screeningstest gælder ikke for elever, 

kursister, deltagere og ansatte, der har været smittede inden for de seneste 12 uger eller 

som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes. 

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

mm. 

• 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 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, skal du henvende dig til 

din uddannelsesleder. Se  myndighedernes anbefalinger.  

 

 

 

 

 

 

  

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/

