Mercantec
H. C. Andersens Kollegiet

Velkommen til H. C. Andersens kollegiet under covid19.
I indkvarteres 2 på hvert værelse, hvor I har eget bad og toilet.
Føler du dig utilpas /syg skal du straks isolere dig, hvis du er på kollegiet skal du straks tage hjem og kontakte egen læge.
Har du været i tæt kontakt med personer, som er bekræftet smittet med Covid-19, skal blive hjemme
fra Mercantec og H.C. Andersens Kollegiet og hurtigst muligt tage kontakt til egen læge og derefter
følge lægens anvisninger, dette gælder, uanset om man har symptomer på sygdom eller ikke.
I skal selv være meget opmærksomme på hygiejnen på toilet/badeværelse. Vi vil komme en gang pr. uge
hvor vi foretager ekstra rengøring af badeværelset, du skal selv medbringe håndsprit.
-

Hver gang I har benyttet badeværelset skal berøringsflader af-sprittes, dvs:
På toilettet (trykknappen og toiletbrættet) af-sprittes
Armaturet på håndvasken af- sprittes
Dørhåndtag og kontakter af-sprittes
I må ikke dele håndklæder
Vigtigst af alt er vask og af-spritning af hænder.

Der vil være morgenmad på kollegiet og på Håndværkevej (Gulvlægger- og struktører)
Aftensmaden på Kollegiet på forskudte tidspunkter, se opslag
Ekstraordinær hygiejne er påkrævet. Inden du går i kantinen skal du have vasket hænder på den rigtige
måde mindst 1 minut. Når du kommer til kantinen skal du af spritte dine hænder.
I skal sidde med mindst 1 meters afstand lige som alle andre steder på skolen.
Vi forventer I er på værelset eller udenfor og I må ikke have gæster/besøg på værelset.
Opholdsarealer kan benyttes afstandskriteriet på 1 meter overholdes. Tennis – Volley-bane og multibane
kan benyttes (overholdelse 1 m. afstand)
Hold afstand
Du skal holde afstand på minimum 1 meter. (næse til næse), hold dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der
kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, som f.eks.
- Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber slynges længere væk end ved normal tale, f.eks. sang, råb,
foredrag el. lign.
- Ved aktiviteter i bevægelse
- Ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, f.eks. kælderlokaler, skakter mv.
- Ingen håndtryk og kram
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