Smitteverntiltak Røyken videregående skole - rødt nivå
Skolen følger UDIRs veiledning for smitteverntiltak i videregående skole. 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
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. Avstandsregler:
Klasserom
• Alle elever skal holde minst en meter avstand i klasserommet
Fellesområder:
• Alle elever skal holde minst en meter avstand i fellesarealene
4. Klasserom
• Alle elever skal oppholde seg mest mulig i klasserommet.
• 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 uten vask brukes hånddesinfeksjonsmiddel.
• Elevene rengjør pulten sin etter bruk.
5. Fellesområder:
• 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.
• 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 holdes åpent for utlån av bøker men ikke som oppholdssted.
• Stille lesesal holdes åpent med tydelig merking av hvilke plasser som kan benyttes.
• Elevene skal oppholde seg på avsatte rom / arealer når de ikke har undervisning
• Elever skal ikke vandre unødvendig rundt på skolen og oppfordres til å oppholde seg ute hvis
mulig.

6. 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.
• Desinfeskjonsstasjonene merkes ytterlige med tydelige budskap.
• Budskapet forsterkes i perioder ved at personell oppfordrer muntlig (påvirkningskampanjer)
7. 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.
• Hånddesinfeksjon utplasseres på steder hvor vask ikke er tilgjengelig.
• Renholdet på skolen utføres i henhold til veiledning om renhold under koronautbrudd
utarbeidet av Viken fylkeskommune.
8. Kollektivtransport
Det oppfordres til å bruke minst mulig kollektivtransport hvis mulig.
Ved bruk av kollektivtransport skal smittevernregler for kollektivtransport etterfølges.

9. 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.
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak/#nar-sykdomoppstar-pa-skolen

