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Til elever på DjH    Maj 2020 
 
 
 
Instruks til dig, der bor på skolehjem under covid-19 krisen 
Når du ankommer til skolehjemmet, bliver du tildelt en familiegruppe. Under nødåbningen 
af skolehjemmet er der nogle særlige retningslinjer, du som beboer skal følge. Vi har alle 
fælles ansvar for at passe på os selv og hinanden. Følg derfor altid Sundhedsstyrelsens- 
og skolehjemmets (p.t. skærpede) retningslinjer.  

 
Skærpet hygiejne og adfærd på skolehjemmet 
• Hver eneste gang du kommer ind på skolen, skal du vaske hænder grundigt med 

vand og flydende sæbe. Se video med Sundhedsstyrelsens vejledning i korrekt 
håndvask. Video:Sådan vasker du hænder. 

• Du SKAL selv tage håndsæbe/-sprit med til brug på dit værelse. 
• Brug dit eget værelsestoilet mest muligt, så færrest mulige bruger skolens 

”offentlige” toiletter p.t. Vask eller afsprit altid hænderne før og efter toiletbesøg/bad. 
• Vi anbefaler, at du tager din egen topmadras med. Sengen er 90 x 200cm. 
• Du må kun besøge og have besøg på værelset af andre fra din familegruppe. 
• Motionsrummet er desværre for tiden lukket. 
• Vi opfordrer til, at der til socialt samvær benyttes undervisningslokaler, café eller 

nogle af alle vores fælles opholdsområder. 
• Brug kun egne effekter: Telefon, I-pad, computere, tidsskrifter, shampoo m.m.  

Undlad at bytte/låne indbyrdes. 

 
Rengøring på værelset 
• Du skal rengøre dit værelsestoilet og alle berøringsflader, som dørhåndtag, 

vandhane m.m. 2 gange dagligt. - Rengøringsmidler og klude er på 
rengøringsvognen, ellers skal du kontakte en medarbejder. 

• Du skal gøre rent og holde orden på værelset, så der holdes en høj hygiejne. 
• Brugte rengøringsklude skal du smide i sækken på rengøringsvognen. 
• Rene klude finder du på rengøringsvognen. 
• Der er værelsesbesøg, hvor rengøringen af værelset tjekkes. Tidspunktet er ikke 

fastsat, så sørg altid for at værelset er ryddeligt og rengjort efter Sundhedsstyrelsens 
retningslinjer. 

• Vask eller afsprit altid hænderne, når I kommer retur på værelset. 
• Rengør toiletbræt, vandhane og berørte dispensere efter hvert toiletbesøg. 

 
Måltider 
• Der er mad i bistroen på alle hverdage. 
• Du SKAL vaske dine hænder grundigt efter vejledningen, inden du går ind i bistroen. 
• Der vil være håndsprit ved indgangen/udgangen til bistroen. 

http://sst.23video.com/video/534296/sdan-vasker-du-hnder
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• Du sidder sammen med din familiegruppe. Overhold markeringerne på gulvet. 
• Bord og stole i bistroen er sat op, så de overholder Sundhedsstyrelsens 

retningslinjer. Du må derfor ikke flytte på borde eller stole. 

• Spisetider vil variere alt efter, hvilken klasse du går i. Orienter dig derfor om, hvilke 
spisetider, der oplyses din klasse. Det er meget vigtigt, at du/I overholder de oplyste 
tider, da udlevering af mad i bistroen kræver, at du kommer på det anviste tidspunkt. 

• Husk at vaske og spritte hænder, når du er færdig med at spise. 
• Der kan komme nye retningslinjer i forhold til spisetider og antal personer i bistroen. 

Medarbejderne i bistroen informerer, når der kommer ændringer. 

• Husk at holde afstand ved madudlevering og under afrydning efter spisning. 
 
Symptomer og sygdom (symptomer på coronavirus) 
Er du syg eller bliver syg i løbet af undervisningsdagen og oplever du symptomer som: 

• Feber, luftvejsinfektion/vejrtrækningsproblemer, kulderystelser, muskelsmerter, 
ondt i halsen, hovedpine, diarré, kvalme/opkast, 

skal du: 
• Blive hjemme fra skole. 
• Hvis du bor på skolehjem, blive på dit værelse. 
• Ringe til egen læge og straks ringe til vagthavende på tlf.: 21265755. 

 
• Har du symptomer på COVID-19, skal der organiseres hjemsendelse hurtigst muligt. 

Du isoleres på skolen indtil hjemrejse. Du må vende tilbage til skolen, når mistanke 
om COVID-19 er udelukket ved test eller 48 timer efter seneste symptomer. 

• Syge elever, der af særlige årsager ikke kan tage hjem, skal være i karantæne på 
skolen, indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt eller er udelukket ved test.  

• Værnemidler skal anvendes ved tilsyn af en syg elev. De udleveres i Elevinfo.  
• Bliver du konstateret smittet med COVID-19, skal alle elever i familiegruppen 

isoleres på værelser indtil hjemsendelse hurtigst muligt. Eleverne fra familiegruppen 
må vende tilbage, når mistanke om smitte er udelukket ved test.  

Alle elever modtager skolens retningslinjer og instrukser om forebyggelse af smitte  
med COVID-19.  
 
Det er desværre ikke muligt at skabe de samme fysiske sociale rammer som vanligt på 
DjH. Vi er rigtig glade for at se dig tilbage på DjH, men vi skal passe på hinanden, så 
husk at holde afstand og være sammen hver for sig.  
 
Venlig hilsen  
 
Simon Mikkelsen 
Skolehjemsleder 

 Husk: HOLD AFSTAND! 
 
Ovenstående retningslinjer er gældende indtil andet meldes ud. Følges retningslinjerne 
ikke, vil skolehjemslederen sende dig hjem. 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer ser du her: https://www.sst.dk/da/corona 

https://www.sst.dk/da/corona

