Smittevern og organisering ved åpning av Samisk
videregående skole for alle elever og ansatte fra 11.05.20
Les også. Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19
utbruddet 2020
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/
Kontaktlærere gjennomgår denne planen sammen med elevene første skoledag.
Formålet med rådene er å forhindre utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse
smittespredning er:
1. Syke personer skal ikke være i på skolen
2. God hygiene
3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen?
Det er viktig at elever, foresatte og ansatte får tydelig beskjed og forstår grunnen til at elever med
symptomer ikke skal møte på skolen.
Elever og ansatte med luftveissymptomer:
 Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på
skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19:
 Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og
hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift
er gitt av Helsedirektoratet.
Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:
 Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene
og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til
forskrift er gitt av Helsedirektoratet.
Organisering av dagen





Klassene bruker baseklasserom så langt det er mulig, dersom andre rom må brukes må dette
avtales pga rengjøring
Ytterdører åpnes kl 07.30-16.00
Pultene må plasseres slik at de står med minst en meters avstand.
Elever og ansatte oppfordres til å vaske hender ofte med såpe og vann og ellers bruke
antibac ved innganger og kantine. Se for øvrig råd i smitteveileder for skoler
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På alle klasserom skal det være våtservietter som skal brukes til på tørke av tastatur. Hver
elev og lærer tørker av sin pult med vakemiddel og engangsklut når de kommer på skolen og
før de går fra klasserommet for dagen. Dette gjelder også når man skifter klasserom i løpet
av dagen.
Bøker og annet skal ikke ligge igjen på bordene.
Pauser organiseres klassevis og elevene bes om å holde god avstand også i kantina.
Klassene deles inn i faste grupper på 5 elever som kan jobbe sammen. Gruppene kan endres
etter helg.
Verkstedarbeid må organiseres slik at elevene ikke jobber tett. Det er som hovedregel ikke
behov for personlig beskyttelsesutstyr for å ivareta smitte-vernet. For fag der det finnes en
bransjestandard, skal denne følges både i undervisning på skolen og ute i praksis.
Mange fag innebærer mye utstyr som til dels deles. I den grad det er mulig kan man benytte
personlig utstyr eller utstyr som er reservert én elev. Elever på TIP og Bygg bruker
arbeidshansker. Utstyret rengjøres etter bruk.

Kantina er åpen fra 0930 -10.30 og 11.00- 1400
Pauser/handling i kantina taes klassevis for å hindre trengsel i køen.
2A/2H/2B- 20 elever

09.30 -09.45

11.30-11.45

1H/1T/ 1S - 25 elever

09.45- 10.00

11.45- 12.00

2S/2MK/3P –27 elever

10.00-10.15

12.00- 12.15

3S/MK/ Norsk inv. – 18 elever

10.15- 1030

12.15 – 12.30

Mat skal spises i kantina og hver klasse får merkede bord der de skal spise. Mat skal ikke taes med på
klasserom. Når matpausen er ferdig skal elevene gå tilbake til klasserommet. Husk at det skal være
1meter avstand både i klasserom og i pausene.
Kroppsøving: det er ikke tillatt å bruke garderober og dusj, elever må skifte før kroppsøvings timene.
Det oppfordres at mest mulig undervisning foregår utendørs.
Innganger som skal brukes:
2H/2A/1T/1H –Inngang ved TIP
1S/2S72MK/3S/MK/3P/NORSK INV. – Inngang ved møterom og trappeoppgang ved yttergang
1B/2B –Inngang bygghall

Karasjok 08.05.20

Inger Lisbeth Persen
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