Smitteverntiltak Røyken videregående skole rødt nivå (rev. 14.12.21)
Skolen følger UDIRs veiledning for smitteverntiltak i videregående skole.
Smitteforebyggende tiltak (udir.no)
For de fagene som benytter seg av spesielt utstyr vil det bli utarbeidet egne hygiene- og
smitteverntiltak. De vil bli formidlet til foresatte og gjennomgått med elever første skoledag.
1.Antall elever på skolen
Elevene deles i mindre grupper / halve klasser iht rødt nivå (jf. Smittevernveileder f.o.m. 12.4.21)

2. Hygieneregler
Alle elever skal følge håndhygienereglene og øvrige rutiner for smittevern på skolen
Det settes ut hånddesinfeksjon ved alle inngangspartiene og i alle klasserom
3. Hurtigtester
Skolen følger retningslinjer gitt av kommunelegen når det gjelder bruk av hurtigtester.
4. Avstandsregler:
Klasserom
• Hold minst én meters avstand mellom alle personer, både elever og ansatte, så langt det er
mulig.
• Alle elever skal holde minst en meter avstand i klasserommet
• Det lages klassekart for alle undervisningsgrupper og klasser. Klassekartet skal etterfølges.
•

Elever har fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper.

•
•

Plassene bør være orientert samme vei slik at man ikke sitter ansikt til ansikt.
Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.

For yrkesfagene:
• Ved rødt nivå anbefales små grupper, og gruppestørrelse må ikke være større enn at man
kan sikre minst én meter avstand mellom elever og ansatte i alle situasjoner.
•

I fag der det brukes felles utstyr skal kontaktpunkter på utstyret rengjøres etter bruk,
alternativt kan utstyret stå ubrukt i minst 24 timer. For utstyr som ikke kan rengjøres, er det
særlig viktig med god håndhygiene før og etter bruk. Se Rengjøring ved SARS-CoV-2 - råd til
sektorer utenfor helsetjenesten (FHI).

5.Fellesområder:
• Alle elever skal holde minst en meter avstand i fellesarealene
•

Hold minst én meter avstand i friminutt og pauser.

•

Unngå større samlinger.

•

Tilrettelegg for at pauser kan foregå utendørs.

6.Begrens deling av mat og gjenstander:
•

Elevene skal ikke dele mat og drikke.

•

Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser.

7. Bruk av munnbind
• Det anbefales å ikke bruke munnbind i undervisningssituasjonen
• Alle elever og ansatte kan få utdelt munnbind
• Munnbind kan brukes utenfor klasserommene og fellesarealer, der det kan oppstå trengsel.
Det er viktig å fortsette å holde avstand alle steder det er mulig, selv om det brukes
munnbind.
• Det anbefales bruk av munnbind i praktiske undervisningssituasjoner
• Evt. bruk av munnbind erstatter ikke kravet om minst en meter avstand i alle situasjoner
• Engangsmunnbind skal kastes i restavfall. Eget munnbind som faller på gulvet skal tas opp og
kastes i restavfallet av den som eier det.
• Tøymunnbind må oppbevares i en lukket pose når den tas av, og vaskes etter bruk. Se råd om
munnbind.
•

Bruk av munnbind må ikke føre til at det lempes på andre smitteverntiltak, som for eksempel
å holde seg hjemme ved luftveissymptomer.

8. Klasserom
• Alle elever skal oppholde seg mest mulig i klasserommet.
•

Elever skal ikke vandre mellom ulike klasserom for å oppsøke venner

•

Alle elever forlater det klasserommet de er i og går til neste klasserom før neste time starter

•

Klasserommene holdes åpne i friminutt slik at det ikke blir oppsamling i korridorer.

•

Når elever forlater klasserom, skal det gjøres i ordnede former for å ivareta avstand.

•

I klasserom brukes hånddesinfeksjonsmiddel, evt. håndvask der det finnes vask.

•

Elevene rengjør pulten sin etter bruk.

9. Øvrige fellesområder, bibliotek
•

Alle toaletter er åpne. Elevene skal benytte seg av toalett som er nærmest klasserommet.
Alle toaletter vil bli vasket 2-3 ganger daglig.

•

I kantinen overholdes avstandsreglene ved at bord og stoler er fjernet. Kantinen skal ikke
være et oppholdssted.

•

Matutsalget er stengt

•

Elevene spiser i idet klasserommet og ved den pulten de skal være i neste time

•

Aktiv pauserommet holdes åpent, men med ekstra fokus på smittevern

•

Biblioteket er åpent, men ikke selvbetjent. Følg regler som står på oppslag ved biblioteket.

•

Biblioteket er ikke oppholdsrom

•

Elevene skal oppholde seg i fellesarealer med gjeldende avstandskrav når de ikke har
undervisning

•

Elever skal ikke vandre unødvendig rundt på skolen og oppfordres til å oppholde seg ute hvis
mulig.

10. Merking
Plakater som viser god metode for håndvask, henger ved alle vasker.
Skolen har anskaffet gulvmerking for å minne om å holde avstand til hverandre.
Desinfeksjonsstasjonene merkes ytterlige med tydelige budskap.
Budskapet forsterkes i perioder ved at personell oppfordrer muntlig (påvirkningskampanjer)

11. Renhold:
Elever og lærere vasker eget utstyr med såpe og vann eller overflateantibac.
Tørkepapir og såpe er tilgjengelig ved alle vasker. Tørkepapir kastes i bøtter som er satt inn i
klasserommet. Elever er ansvarlige for å tømme søppelbøtten ved vasken. Søppelet kastes i
beholdere på gangen
Hånddesinfeksjon utplasseres i alle klasserom
Renholdet på skolen utføres i henhold til veiledning om renhold under koronautbrudd utarbeidet av
Viken fylkeskommune.

12. Kollektivtransport
Det oppfordres til å bruke minst mulig kollektivtransport hvis mulig.
Ved bruk av kollektivtransport skal smittevernregler for kollektivtransport etterfølges, inkludert
regler om bruk av munnbind.

13. Hvis elev får symptomer på skolen:
Hvis elev får symptomer på luftveisinfeksjon, må han/hun dra hjem. Fortrinnsvis hentes og unngå
offentlig transport. Skolen vil følge retningslinjene i veilederen.

