Informasjon og opplæring for studenter

Smitteverntiltak på KHiO
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Smittevern er forutsetning for delvis åpning

Nasjonale rammer/pålegg fra myndighetene:
• Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)
• Helsedirektoratets anbefalinger
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.
Forutsatt at dette skjer på en:
smittevernfaglig forsvarlig måte. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten
har iverksatt blant annet hygienetiltak, kontaktreduserende tiltak og tiltak som bidrar til at
syke personer ikke er i virksomheten.
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Det betyr
• Regler for ankomst med eget mottaksapparat
• Regler for opphold i bygget.
• Ta ansvar for deg selv, og unngå karantene nå i eksamenstiden.
• Registrering når man kommer og når man forlater KHiO
Avstand og gruppestørrelse:
• ikke mer enn 5 personer samlet i gruppe
• fysisk avstand på minst 2 meter innendørs og utendørs
Adgang til KHiO er unntaket, hjemmeskole og -kontor er regelen
• bare avgangstudenter og -stipendiater som er helt avhengig av utstyr og ferdighetsrom
får tilgang
• begrenset adgang i løpet av døgnet
• adgangen er ikke en rettighet og ved brudd på regler kan skolen stenges igjen.
• kan ikke slippe inn andre
Alle som gis tilgang til bygget skal følge smittevernreglene
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Er du syk – bli hjemme!
God hånd- og hostehygiene
• Vask hender ofte, med såpe, og lenge nok (20 sek.)
• 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.
Ta med matpakke for kantina er stengt.
Følg reglene - dersom regler ikke følges vil det (kunne) føre til at man mister tilgang til
bygget

5

Før ankomst til skolen skal alle:

• Sette seg inn i informasjon om «adgangsprosedyre» og «regler for opphold på delvis
åpen KHiO» på egen nettside
• Delta i obligatorisk videomøte (dette møtet)
• 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.
• Sørge for å ha med seg adgangskortet.
• Ved hovedinngangen sjekkes at studenten står på listen. Du skal ha fått beskjed i
forkant fra avdelingen din når du har adgang til skolen, med dato, klokkeslett og
rom.
• Hvis du ikke har fått beskjed om at du har adgang, så har du mest sannsynlig ikke
adgang. Undersøk dette i forkant av oppmøte, ved egen avdeling. Husk at det er
begrenset adgang til KHiO nå, og det er det viktigste smittevernstiltaket.
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Ved ankomst for studenter

• Studenten må ha med seg adgangskortet
• Inngang skjer via hovedinngangen
• Studenten skal ha fått elektronisk tilgang på adgangskort til hovedinngang før ankomst,
men må vente ved døren på gjennomføring av adgangsprosedyre
• Avstandsmerking og to-meters-regel skal følges.
• Ved hovedinngangen sjekkes at studenten står på listen. Du skal ha fått beskjed
fra avdelingen din når du har adgang til skolen, med dato, klokkeslett og rom.
• Hvis du ikke står på listen vil du bli avvist. Ta da kontakt med din avdeling.
• Studenten må muntlig bekrefte at oppholdsreglene skal følges. Dersom dette er i orden,
gis det tillatelse til adgang og hvis ikke, vil studenten avvises.
• Studenten skal altså igjennom to stasjoner ved ankomst:
• Ved inngangsdøren; dørvakt, adgangskort vises, alle får antibac
• Ved resepsjonen; bekrefte egenerklæring og oppholdsregler, bli krysset av på listen
• Studenten er etter dette registrert inn.
• Ved hovedinngangen finnes det munnbind og engangshansker for de som ber om det
• Studenten går selv direkte til rom de er registrert for å bruke
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Muntlig egenerklæringen om helse

I adgangskontrollen vil du bli bedt om å bekrefte følgende egenerklæring:
• Jeg har ikke luftveissymptomer (hoste, feber, tungpustethet).
• Jeg har ikke hatt luftveissymptomer (hoste, feber, tungpustethet) de siste 14 dagene.
• Ingen i husstanden min har luftveissymptomer (hoste, feber, tungpustethet), eller har
hatt slike symptomer de siste 14 dagene.
• Jeg har ikke de siste 14 dager har hatt nærkontakt med andre personer med sterk
mistanke om eller diagnostisert Covid-19.
• Jeg plikter å følge helsemyndighetenes hygieneråd med god håndvask, hoste/nyse i
albuen og holde to meters avstand under hele oppholdet hos KHiO.

8

Regler for opphold på delvis åpen KHiO

• Studenten skal gå direkte til rommet de har fått tildelt/verksted. Det inkluderer å hente
materialer og utstyr o.l.
• Student må ha godkjent bruk av sin individuelle studentarbeidsplass dersom den skal
benyttes
• 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 ankommer og forlater rommet de skal bruke. Antibac
settes ut i de rom som skal brukes.
• Student vasker over alle berøringsoverflater og alt utstyr og verktøy som vedkommende
har brukt med engangsklut før rommet forlates. Engangskluter er tilgjengelig i rommet.
• Det er kun rom studenten har fått godkjenning til å bruke som kan brukes.
• Bare anviste toalett kan brukes, og der skal det finnes antibac på utsiden.
• Studenten skal registrere seg ved ankomst og når bygget forlates. Det skjer i
resepsjonen.
• Totalforbud mot rusbruk inkl. alkohol.
• Gjeldende studentreglementet gjelder.
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Avrunding

E-post adresse der du kan spørre spørsmål om smittevern:
smittevern@khio.no
Andre spørsmål, kontakt med avdelingen din.
Mye ny informasjon på www.khio.no, klikk på det røde banneret.
Rektorbrevene per e-post hver fredag.
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