Notat

Retningslinjer for en ansvarlig genåbning af de videregående uddannelsesinstitutioner
Den videregående uddannelsessektor omfatter 255.000 studerende og 40.000 ansatte. Sektoren udgør 35 institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet og 7 kunstneriske skoler under Kulturministeriet fordelt på mange forskellige
lokaliteter i hele landet. Institutionerne spænder fra store institutioner med 37.000
studerende til små institutioner med under 100 studerende.
En ansvarlig genåbning af de videregående uddannelsesinstitutioner indebærer,
at institutionernes ledelser, ansatte og studerende tager fælles ansvar for, at genåbningen sker på en måde, hvor der tages videst muligt hensyn til at begrænse
smittespredningen.
Uddannelses- og forskningsministeren og kulturministeren har samlet rektorformænd, studenterorganisationer, faglige organisationer og relevante myndigheder i
et sektorpartnerskab for de videregående uddannelser med henblik på at udarbejde retningslinjer for, hvordan en fremtidig genåbning af de videregående uddannelsesinstitutioner kan gennemføres på ansvarlig vis.
I implementeringen af retningslinjerne vil der skulle tages hensyn til sektorspecifikke og institutionelle forskelle og behov, ligesom implementeringen vil skulle ske
på en måde, hvor der samtidig bliver taget hensyn til at skabe gode rammer for
lærings- og arbejdsmiljøet.
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Sektorpartnerskabet for videregående uddannelser har en fælles forståelse af nedenstående retningslinjer for en ansvarlig genåbning af de videregående uddannelsesinstitutioner. Den konkrete implementering af retningslinjerne følger de forskellige faser i genåbningen.
Retningslinjer for gradvis genåbning af de videregående uddannelsesinstitutioner







Den gradvise genåbning skal håndteres, så sundhedsmyndighedernes
vejledninger kan følges, for den enkelte og for institutionen som helhed.
Arbejdsgiverne opfordres til inddragelse af medarbejderne og studerende i
planlægning af de konkrete tiltag. Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af konkrete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisation, skal det ske med inddragelse af denne.
Forud for genåbning skal institutionerne sikre, at rammerne for at efterleve
alle sundhedsmyndighedernes vejledninger vedrørende afstandskrav for
den enkelte, hygiejne m.v. er på plads, at retningslinjerne er synlige ved
opslag eller plakater, samt at der er adgang til at vaske hænder og håndsprit er tilgængeligt.
Institutionernes ledelse skal løbende monitorere den gradvise genåbning,
herunder at omfanget af adgang/aktivitet på campus holder sig inden for
de fastsatte rammer, omfang mv.
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Omfanget af samtidig tilstedeværende personer på institutionerne skal begrænses, f.eks. ved at reducere holdstørrelser, begrænse brugen af læsepladser på campus og fordele aktivitet over døgnet mv., hvilket også kan
modvirke myldretidstrafik.
Der skal fastsættes retningslinjer for brug af de forskellige faciliteter (undervisningslokaler, laboratorier, værksteder, kontorarbejdspladser mv.),
Herunder skal der fastsættes et maksimum for, hvor mange der samtidigt
må være til stede og anvende specifikke faciliteter, samt evt. etableres adgangskontrol, hvor relevant.
Personale med stor kontakt til ansatte og studerende f.eks. i laboratorier,
værksteder og biblioteker, skal beskyttes, f.eks. ved indretning af sluser
mv., hvor relevant.
Der skal være særlig opmærksomhed på ansatte og studerende, der tilhører en særlig risikogruppe, dvs. er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb.
For personer i særlig risiko skal Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges
og der vil skulle foretages en konkret individuel vurdering af egen læge.
For ansatte i særlig risiko anbefales det yderligere, at ledelsen i dialog
med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering af,
hvordan den ansatte skal forholde sig.
For studerende i særlig risiko skal ledelserne endvidere sikre, at der er en
dialog mellem den studerende og institutionen om, hvordan den studerende skal forholde sig, samt om et eventuelt særligt tilrettelagt undervisningsforløb.
Ledelserne skal sikre, at der er klar kommunikation til alle studerende om,
hvordan personer i særlig risiko skal forholde sig, herunder hvor studerende i særlig risiko kan henvende sig på institutionen mhp. at få en individuel dialog.
Der skal udarbejdes procedure for ansatte og studerende med symptomer
på COVID-19, herunder hvordan nære kontakter til eventuelt syge modtager information om forholdsregler i tilfælde af sygdom.
Brug af elevatorer og kantiner skal følge Sundhedsstyrelsens vejledninger
Derudover forudsætter den gradvise genåbning, at de nødvendige bagvedliggende støttefunktioner, ikke mindst rengøring af kontaktflader, er tilstede.
Retningslinjer vedr. større forsamlinger, herunder studiefester, caféer eller
lignende skal følge sundhedsmyndighedernes gældende lovgivning på
området.
Institutionerne skal fastsætte retningslinjer for adgang for eksterne personer, f.eks. samarbejdspartnere, censorer, eksterne foredragsholdere mv.,
mhp. at regler om afstand og hygiejne efterleves, og omfanget begrænses
svarende til faserne i genåbningen af samfundet i øvrigt.
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For forskningslaboratorier gælder følgende retningslinjer













Der skal være booking af laboratorier, så der sikres en koordinering
og logning af adgang.
Påbud i forhold til brug af handsker i alle laboratorier, så længe det
er nødvendigt og så kort som muligt.
Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at der minimum er 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum skal følges.
I situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor
et forsigtighedsprincip til siger et særligt hensyn, skal der holdes
mindst 2 meters afstand.
Der anvendes værnemidler, hvis forskning medfører et behov for
mindre fysisk afstand, end det der anbefales af sundhedsmyndighederne.
Laboratoriearbejde omlægges med hensyntagen til den enkelte
med-arbejders situation og aftales med nærmeste leder.
Ved afslutning af alle arbejdssessioner skal medarbejderen desinficere overflader, herunder også kontakter, håndtag, tastaturer, udstyr
med videre.
Reduceret laboratorie-service.
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Yderligere information












Find Arbejdstilsynets informationsmateriale her - https://at.dk/corona
Find Sundhedsstyrelsens centrale vejledninger her https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning samt www.sst.dk/oeget-risiko
Kontakt Arbejdstilsynets Call Center for yderligere vejledning om en generel forsvarlig indretning af arbejdspladsen på: 7012 1288.
Kontakt den myndighedsfælles hotline på 7020 0223 angående generel
information om myndighedernes anbefalinger og retningslinjer om COVID19. Se også coronasmitte.dk
Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside opdaterer løbende
spørgsmål og svar i forhold til COVID-19: https://ufm.dk/covid-19
Kulturministeriets hjemmeside opdaterer løbende spørgsmål og svar i forhold til COVID-19: https://kum.dk/covid-19/
Spørgsmål relateret til COVID-19 og en kontrolleret genåbning af de videregående uddannelsesinstitutioner kan rettes til: info-covid-19@ufm.dk og
corona@kum.dk
Medarbejder og kompetencestyrelsens retningslinjer for ansvarlig genåbning af offentlige kontorarbejdspladser: https://www.medst.dk/media/6966/3retningslinjer-for-ansvarlig-genaabning-af-offentlige-kontorarbejdspladser_.pdf
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Sektorpartnerskabet for videregående uddannelser består af:


Danske Universiteter



Danske Professionshøjskoler



Danske Erhvervsakademier



Rektorkollegiet for de maritime uddannelsesinstitutioner



Rektorkollegiet for de kunstneriske uddannelser



Kulturministeriets Rektorer (KUR)



Akademikerne



Fagbevægelsens Hovedorganisation



Danske Studerendes Fællesråd



Studenterforum UC



Repræsentant for erhvervsakademistuderende



Maskinmesterstuderendes Landsråd



Konservatoriestuderendes fællesråd
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Derudover er Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet og Medarbejder-og Kompetencestyrelsen inddraget i partnerskabets arbejde.
Sektorpartnerskabet er forankret i Uddannelses- og Forskningsministeriet i samarbejde med Kulturministeriet.
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