
 

1 
 

Instruks til censorer og andre gæster på 
Sct. Knuds Gymnasium   

- om forebyggelse af COVID-19-smittespreding   
  
Nedenfor følger en beskrivelse af, hvordan censorer eller andre gæster på Sct. Knuds Gym-
nasium skal agere når de færdes på skolen. Spørg på kontoret, hvis du er i tvivl om retnings-
linjerne. 

Hygiejne og adfærd   
I fællesskab skal vi sikre en god hygiejne og fornuftig adfærd ved at følge Sundhedsstyrelsens 
skærpede forholdsregler og tiltag for at undgå, at der opstår smittespredning. Vi følger bl.a. 
nedenstående retningslinjer:   
 

Håndhygiejne   
For at sikre god håndhygiejne skal alle der har deres gang på skolen:   

- Vaske hænder grundigt med vand og sæbe, når de ankommer til skolen 
- Vaske hænder i faste intervaller fx i hver pause (som minimum hver anden time) 
- Vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter 

host/nys i hænder eller engangslommetørklæde, når man går fra et lokale til et andet 
- Anvende håndsprit/spritservietter eller hudvenlige vådservietter, hvis man ikke er i 

nærheden af vand og sæbe. 
  

Hold afstand   
Det anbefales, at man holder to meters afstand i de situationer, hvor det er muligt, og mini-
mum en meters afstand. Særligt ved aktiviteter med sang, råb eller anden kraftig udånding, 
skal man være opmærksom på at holde to meters afstand.  
 

Krav om brug af mundbind eller visir 
Der skal anvendes mundbind eller visir alle steder, hvor man er i bevægelse rundt på sko-
len. Undervisere/gæsteundervisere skal desuden bære mundbind eller visir i undervisnin-
gen, hvis de afvikler fysisk undervisning i mere end to moduler på samme dag.   
  
Man forsyner sig på lærerværelset, på kontoret eller ved pedellerne. Det er muligt at få:  

- Engangsbundbind  

- Genbrugelige mundbind  

- Visirer i forskellige varianter.  

Hvis man får symptomer på eller er smittet Coronavirus  

Symptomer på Coronavirus er: hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter, vejrtrækningsbe-
svær, hovedpine.  
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Hvis man får symptomer på Coronavirus i løbet af dagen, skal man gå hjem. Både hvis syg-
dommen opstår på skolen eller hjemme umiddelbart efter, man har været på skolen, skal 
kontoret orienteres straks. Man skal blive væk fra skolen ind til 48 timer efter, man har haft 
symptomer. 

Krav om test eller vaccination   
Fysisk fremmøde på skolen kræver en negativ COVID-19 test, der ikke på noget tidspunkt er 
mere end 72 timer gammel, alternativt at man har været færdigvaccineret i mindst 14 dage, 
eller at man har været smittet inden for de seneste 180 dage (dog må man tidligst møde op 
14 dage efter, at man blev konstateret smittet). Man kan blive bedt om at fremvise sit testre-
sultat eller dokumentation for vaccination/tidligere smitte.  
 
Der er mulighed for at blive testet (ved selvpodning) på skolen i tidsrummet 7:30 til 15:00 
alle hverdage. Man må gerne møde ind på skolen uden negativ test, hvis man som det første 
lader sig teste, hvilket foregår i ”Drengesalen”. Ventetiden er typisk meget kort.  
Hvis man lader sig teste på skolen, indvilliger man samtidig i, at skolen indberetter de nød-
vendige oplysninger til sundhedsmyndighederne.   

Hvis man skal isolere sig 
Hvis man af den ene eller anden grund bliver forhindret i at møde fysisk op på skolen (fx 
hvis man er smittet eller nær kontakt til en smittet), skal man hurtigst muligt kontakte sko-
len på 6311 5660.  


