Prinsipper for smittevernstiltak

Delvis åpning av Kunsthøgskolen i Oslo fra 28. april 2020
Dato: 27.04.20

Rammer og premisser for smittevernarbeidet
Informasjon fra Kunnskapsdepartementet den 7. april 2020:
27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. Studenter og ansatte i
rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige
av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler fra 27. april. De må
følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.

Helsedirektoratet anbefaler
Avstand mellom personer og samling i grupper
•
•

Det bør ikke være mer enn 5 personer samlet i gruppe. Dette gjelder ikke personer som
lever sammen til vanlig.
Når man er sammen med andre bør man holde en fysisk avstand på minst 2 meter. Det gjelder ikke
personer i samme husstand.

I lokaler hvor 2 meter avstand kan være vanskelig å overholde, men som bør holdes åpne (som butikker
og apotek), bør man ha en avstand mellom personer på minst 1 meter.
Risikoen for smitte øker med tiden man er sammen og jo mindre avstanden mellom personer er.
Regelen om max. fem personer samlet i gruppe og minst to meters avstand gjelder også for aktiviteter
utendørs.

Fortsatt forbud
Forbudet mot kultur-, idretts- og andre arrangementer, som ikke ivaretar grunnleggende krav til
smittevern, vil gjelde frem til 15. Juni, sannsynligvis også til 15. august.

Telefon: 22 99 55 00
E-post: service@khio.no
www.khio.no

Nasjonale rammer operasjonalisert for KHiO
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
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•

Det som kan gjøres utenfor KHiO skal gjøres utenfor KHiO jf. covid-19-forskriftens § 12 ac.
Bare avgangstudenter og -stipendiater som er helt avhengig av utstyr og ferdighetsrom
skal kunne få adgang, og da bare for rom som er avgjørende for at de skal få fullført
gradsutdanningen sin.
Stipendater skal vurderes individuelt, slik at i tillegg til punktet over skal stipendiater som
er i sluttfasen av sine studier og prosjekter kunne søke til dekan om få adgang til helt
nødvendig utstyr og ferdighetsrom.
Studenter og stipendiater har begrenset adgang i løpet av døgnet.
Adgangen som blir gitt nå er ikke en rettighet studenter har, og endringer for adgangen
vurderes fortløpende. Dvs. at hvis reglene for smittevernsprinsippene brytes (innholdet i
dette dokumentet) vil skolen kunne stenges av.
Ansatte som er avgjørende for at avgangsstudenter kan fullføre utdanning eller
kvalifiseringsarbeid våren 2020 kan være fysisk til stede på campus, og avtaler dette med
sin nærmeste leder. Disse skal følge smittevernreglene i dette gjeldende dokument.
Adgangen skal planlegges for hver enkelt student, med navn, rom, dato og tid. Klokkeslett
detaljeres i så stor grad som mulig.
Hver avdeling lager lister over studenter som kan få adgang, og rom som skal brukes,
eller aktuelt fagområde/utstyr/verksted, så detaljert som mulig.
Avdelingenes lister over adgangstillatelser skal koordineres, slik at kø unngås ved
hovedinngangen. Planverk for gjennomføring koordineres av samme årsak.
Planlegging av hver aktivitet skal følge regelen om max. fem personer samlet i gruppe, og
med en til to meters avstand. I mindre rom bør antall personer i gruppe være færre, slik at
avstandsregelen opprettholdes.
For aktiviteter utendørs gjelder regelen om max. fem personer samlet i gruppe og minst to
meters avstand, som innendørs.
Planleggingen av hver aktivitet skal beskrive rengjøring og desinfisering av utstyr og rom,
jf. avsnitt om rengjøring i dette dokumentet.
Folkehelseinstituttets råd til arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter skal
følges.
Rammene varer ut semesteret, og justeres med nye premisser. Prosjektleder koordinerer
dette, og gir ny informasjon så snart som mulig.
Det skal avholdes befaring/smittevernsrunder ved innføring av tiltakene, med hensikt å
teste rutiner og avdekke praktiske brister ved systemet. Vernetjenesten har ansvar for
gjennomføringen, med bistand av BHT, og rapporterer til direktør. Erfaringene legger
grunnlag for justering av rutiner og tiltak.
Smittesporing: Hvis en student/ansatt får påvist smitte skal det varsles til
dekan/nærmeste leder så snart som mulig, Sistnevnte melder ifra til seksjon
virksomhetsstyring, som undersøker hvor og når personen har oppholdt seg i bygget.
Personer som ifølge undersøkelsene har vært i nærheten av den smittede varsles, og
karantenereglene iverksettes.
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Mottak- og adgangsprosedyre
Studenter og ansatte skal følge adgangsprosedyre (for ansatte gjelder reglene der dette
spesifikt er nevnt):
I forkant av ankomst til skolen:
•

•
•
•

•
•

Informasjon om «adgangsprosedyre» og «regler for opphold på delvis åpen KHiO» gis på
felles nettside, i felles, obligatorisk videomøte, og det sendes e-post fra avdelingen.
Student/ansatt skal være kjent med informasjonen, og bekrefter at de skal følge
«adgangsprosedyre» og «regler for opphold på delvis åpen KHiO» idet de fysisk går inn i
KHiOs lokaler.
Deltakelse på felles videomøte med informasjon/opplæring om smittevernstiltak er
obligatorisk for alle som skal ha adgang.
Adgangsprosedyre lages for og informasjon gis også til eksterne, som sensorer og
veiledere. Disse skal bekrefter mottatt informasjon per epost, og er bundet jf. punktet over.
Studenten skal ha fått tilgang med kort til skalldør/hovedinngang før ankomst, men må
forberede seg på å vente ved døren pga. gjennomføring av adgangsprosedyre for alle
ankomne studenter. Avstandsmerking og to-meters-regelen skal overholdes.
Ansatte og eksterne kan gå forbi eventuell kø i døren. Avstandsmarkør settes tre meter fra
inngangsdøren for dette formålet.
Studentene får informasjon om adgangsbegrensninger og åpningstider.

Studenter skal ankomme hovedinngangen, og ved inngangen skjer følgende
(adgangsprosedyre):
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Studenten møter et mottaksapparat ved hovedinngangsdøren til KHiO, som har ansvaret
for å gi tillatelse til adgang etter kriterier listet opp her. Hvis kriterier ikke er oppfylt skal
avvisning skje.
Studenten må bringe med adgangskortet sitt.
Mottaksapparatet har tilgjengelig lister over studenter som skal ha adgang, og hvilke rom
det gjelder. Helst også dato og klokkeslett. Studenten som skal få adgang må stå på
listen.
Studenten signerer seg inn, med navn og telefonnummer.
Ansatte skal ikke registrere seg inn og ut, men skal bruke hovedinngangen (inntil ny
informasjon gis). Det vil bli innført registreringsregler også for ansatte, hvis det viser seg å
bli behov for det. Ingen må slippe inn andre.
Studenten/ansatte bruker antibac med en gang når de kommer inn på skolen.
Studenten bekrefter muntlig en egenerklæring om egen helse. Dette skal orienteres om på
informasjonsmøte, og i oppslag ved hovedinngangen.
Ved hovedinngangen skal det finnes tilgjengelig munnbind og engangshansker (for de
som ber om det). Hvis det blir stort forbruk av engangshansker skal dette utgå.
Studenten går selv direkte til rom de er registrert for å bruke.
Når studenten avvises følges prosedyre som er informert om i forkant. Informasjon om
digitale hjelpemidler for student/sensor/veileder/andre skal lages. Dette gjelder også ved
eksamen.
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Regler for opphold på delvis åpen KHiO
•
•

•
•

•

•

•
•

•

•
•
•

Studenter og ansatte skal følge spilleregler for orden og bruk av arealer (for ansatte
gjelder reglene der dette spesifikt er nevnt):
Studenten skal gå direkte til rommet de har fått tildelt/verksted (studenten skal ha fått
informasjon om dette, og liste skal legges i resepsjonen). Dette inkluderer å hente
materialer og utstyr o.l.
Student må ha godkjent bruk av sin individuelle studentarbeidsplass, og dette skal fremgå
av adgangslisten.
Studenten rydder etter seg, både utstyr og søppel. Studenten tar eget søppel ut av
bygningen og kaster det i anvist container, som står på gårdsplassen ved
hovedinngangen.
Antibac brukes hver gang student/ansatt ankommer rommet de skal bruke og hver gang
student/ansatt forlater rommet. Det settes ut antibac på verksteder, sangrom og andre
rom som skal brukes. Regler skal være oppslått, og antibac og desinfiserende servietter
skal finnes på alle rom i bruk. Derfor må liste over rom i bruk lages.
Det settes ut engangskluter med desinfiserende midler. Student vasker over alle
berøringsoverflater og alt utstyr og verktøy som vedkommende har brukt med engangsklut
når han/hun er ferdig i rommet (før neste student ankommer). Studenten skal selv ta
ansvar for dette jf. signering på «regler for opphold på delvis åpen KHiO». Lærer/ansatt
som er til stede observerer og veileder hvis behov.
Renhold vasker over berøringsflater og større flater jevnlig. Kapasitet vurderes ut fra
hvordan skolen og rommene skal brukes.
Smittevernsprosedyren og «regler for opphold på delvis åpen KHiO» gjelder i alle rom der
studenten måtte oppholde seg, som atelier, verksted, scene, studio, sangrom, og i tillegg
rom som ikke var planlagt for.
Fellesrom skal ikke benyttes som oppholdsrom. Dette gjelder alle rom som studenten ikke
spesifikt har fått skriftlig godkjenning til å benytte, f.eks. garderober, grupperom og
kjøkken, scenetorget, kantina, prosjekttorget, undervisningssaler og gallerier. Bare anviste
toalett kan brukes, og der skal det finnes antibac på utsiden.
Studenten registrerer seg når han/hun forlater bygningen, slik at KHiO vet hvem som er i
bygningen. Det skjer i resepsjonen, i et system som ivaretar smittevernstiltak.
Det er totalforbud mot rusbruk inkl. alkohol våren 2020.
Gjeldende studentreglementet ligger til grunn.

God hånd- og hostehygiene
•
•
•
•

Vask hender ofte, med såpe, og lenge nok
Prøv å unngå å ta deg i ansiktet.
Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du
ikke har papirtørkle tilgjengelig.

4

Rutiner for renhold og håndvask
•
•
•
•

Alle skal holde det ryddig, slik at rengjøring kan finnes sted. Rengjøring er et viktig tiltak.
Rutiner for renhold og håndvask skal beskrives, informeres om og overholdes i alle planer
for delvis åpning av KHiO.
Renhold vasker over berøringsflater og større flater jevnlig. Det legges en plan per rom.
Kapasitet vurderes ut fra hvordan skolen og rommene skal brukes.
Noen toaletter og garderober er avlåst, slik at disse til enhver tid er rene, og slik at team
renhold har tilstrekkelig oversikt. Toaletter og garderober som ikke er avlåst renholdes
regelmessig.

Smittevernplan for scener og verksteder
•

•
•

Det skal lages egne planer for scener og verksteder, som også innebærer samarbeid
mellom ansatte og studenter på verksteder og scener. Planene tar utgangspunkt i
prinsipper for smittevern i gjeldende dokument, og planer avdelingene ved KHiO har lagt.
Eksisterende tiltak på verksted mm. for eksempel krav til bruk av personlig verneutstyr og
avtrekksskap, skal følges.
Dersom verneutstyr må benyttes av flere personer, skal det alltid rengjøres/desinfiseres
grundig før og etter bruk. Dette gjøres av hver enkelt bruker.

Smittevernplan for eksamen
•

•

Det skal lages omforente planer for gjennomføring av og forberedelse til eksamen i hver
avdeling, og disse skal følge regler beskrevet i dette dokumentet, samt forholde seg til
covid-19-forskriftens § 12 a-c.
Dekan har ansvar for risikovurdering av aktiviteten ved enheten, vurdering av tiltak for å
redusere smitterisiko og eventuelt iverksetting av disse.

Informasjon til studenter
I forkant av ankomst til skolen skal studenten ha fått følgende informasjon:
•

•
•
•

•
•

Informasjon om «adgangsprosedyre» og «regler for opphold på delvis åpen KHiO» gis på
felles nettside, i felles og i obligatorisk videomøte. Det sendes e-post fra avdelingen med
lenke til prinsipper for smittevernstiltak (dette dokumentet). Studenten skal være kjent med
informasjonen, og bekrefter at de skal følge «adgangsprosedyre» og «regler for opphold
på delvis åpen KHiO» idet de fysisk går inn i KHiOs lokaler.
Deltakelse på felles videomøte med informasjon/opplæring om smittevernstiltak er
obligatorisk for alle som skal ha adgang.
Studentene får informasjon om adgangsbegrensninger og åpningstider.
Adgangen som blir gitt nå er ikke en rettighet studenter har, og endringer for adgangen
vurderes fortløpende. Dvs. at hvis reglene for smittevernsprinsippene brytes (innholdet i
dette dokumentet) vil skolen kunne stenges av.
Det er totalforbud mot rusbruk inkl. alkohol våren 2020.
Kantinen er stengt inntil videre, ta med matpakke.
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Smittevernstiltak i videre planlegging ut over sommeren og
høsten
Det skal lages oppdaterte planer med smittevernstiltak for blant annet:
•
•

Beredskap for sommeråpning for ordinære studenter
Plan for rydding før sommeren

Planverk justeres med nye premisser avhengig av Helsedirektoratets og Regjeringens nye
vedtak. Informasjon om endringer skal formidles så raskt som mulig.
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