Guide og forholdsregler
i forbindelse med covid-19
og den fysiske genåbning af
undervisning på Aarhus BSS
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Kære studerende
Vi glæder os til at byde både nye og gamle studerende velkommen
på campus i Aarhus og i Herning.
Med baggrund i myndighedernes anbefalinger åbner Aarhus BSS og resten af
Aarhus Universitet op for den fysiske undervisning fra semesterstart 2020.
Vi opfordrer dig til at læse denne guide grundigt, så du ved, hvordan du skal
forholde dig, når du møder ind til fysisk undervisning.
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Hold dig orienteret
Aarhus BSS følger løbende udviklingen i covid-19-situationen, og derfor er det
vigtigt, at du også holder dig orienteret om udviklingen.

?
Tjek jævnligt Blackboard. Her modtager du

Orientér dig løbende på den særlige FAQ

information, så du ved, om du skal følge fysisk

for Aarhus BSS-studerende med generel

undervisning eller fjernundervisning på kon-

information om covid-19’s betydning for

krete valgfag, holdundervisning mm.

undervisning mv.

Alle kritiske informationer med relation til
covid-19 sendes ud via Blackboard.

FIND FAQ’EN PÅ
studerende.au.dk/bss

Du opfordres også til løbende at holde dig orienteret på Sundhedsstyrelsens
hjemmeside samt at anvende den officielle smittesporings-app smitte|│stop.
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Når du møder ind på campus
Ved alle fysiske indgange og ved væsentlige kontaktpunkter på campus er der
information om de fem generelle råd fra Sundhedsstyrelsen, hvor du opfordres til at:

Vaske hænder tit eller
bruge håndsprit

Hoste eller nyse
i dit ærme

Være opmærksom på
rengøring – alle steder

Begrænse den
fysiske kontakt

Holde afstand og bede
andre tage hensyn

Når du færdes på gange og trapper på campus, bedes du holde til højre. Der er adgang til læsepladser, men naturligvis med krav om at tage hensyn og overholde afstandskrav – også for læsegrupper. Der er opsat desinfektionsmuligheder ved alle indgange, samt på toiletter og på gange,
som vi opfordrer dig til at bruge. Der er god adgang til at vaske hænder, men du opfordres til at
supplere med din egen medbragte håndsprit.
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Tilrettelægning af undervisningen
Med genåbningen af den fysiske undervisning vil

lever op til retningslinjerne fra Uddannelses- og

Aarhus BSS tilbyde studerende mest mulig
undervisning med fysisk fremmøde, men da vi

Forskningsministeriet om genåbning af de videregående uddannelsesinstitutioner.

også har fokus på en sikker og ansvarlig genåbning, arbejder vi på at kunne streame så meget

Vi følger myndighedernes krav til afstand, der

undervisning som muligt for at kunne tage hensyn

som udgangspunkt er omkring 1 meter. Dette

til studerende i risikogruppen eller i selvisolation.

kan dog fraviges i nogle tilfælde, hvis der er tale
om stamhold, som følges ad igennem semester-

Alle auditorier og undervisningslokaler er inden

et, eller hvis det er nødvendigt for at kunne

studiestart gennemgået og dimensioneret, så de

gennemføre undervisningen.

Du skal være opmærksom på følgende:
» Din undervisning kan være tilrettelagt forskel-

» Mød tidligst frem 10 minutter før

ligt ift. de gældende retningslinjer afhængigt

undervisning for at undgå tæt fysisk

af, om du deltager i f.eks. holdundervisning

kontakt ved ind- og udgange.

eller valgfag i auditorier eller undervisning i
klasselokaler.
» Du skal derfor orientere dig i og følge de anvisninger, som er angivet i undervisningslokalerne.
» Der kan ske ændringer i undervisningsformen
undervejs, hvis myndighedernes retningslinjer

!

» Hvis du har symptomer på covid-19
eller er bekræftet positiv, skal du ikke
møde op til undervisning.
» Husk, at du kan orientere dig løbende om,
hvordan din undervisning er tilrettelagt via
Blackboard og på FAQ’en for Aarhus
BSS-studerende.

ændrer sig.
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Hvis der opstår smittetilfælde på campus
Aarhus BSS følger Sundhedsstyrelsens retningslin-

Hvis der opstår et smitteudbrud af covid-19, hvor

jer og vurderer i tilfælde af smitteudbrud, om der

smittespredning ikke er afgrænset eller sandsyn-

skal ske hjemsendelse, nedlukning af lokaler mv.

liggjort inddæmmet, kan det medføre hjemsendelse af større grupper studerende samt midlerti-

I enkelttilfælde håndteres den smittede og even-

dig nedlukning af lokaler.

tuelle nære kontakter gennem en smittesporingsindsats, og her vil der normalt ikke være basis for,
at der hjemsendes yderligere studerende eller
medarbejdere.

Hvis du testes positiv for covid-19
Hvis du er testet positiv for covid-19, må du ikke

Vi opfordrer dig desuden til, at du hurtigst muligt

møde op på campus, og du skal følge de ge-

kontakter Aarhus BSS Studier, hvis du er testet

nerelle råd fra Sundhedsstyrelsen om selvisola-

positiv, så vi kan sætte gang i den interne smitte-

tion, hygiejne, rengøring samt kontaktopsporing

opsporing på universitetet.

af dine egne nære relationer.
ORIENTÉR OS, HVIS DU ER SMITTET:
Brug denne blanket
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Hvis du er i risikogruppe ift. covid-19
Hvis du er i øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb ifm. covid-19-smitte, eller hvis
du er bekymret for at skulle følge den fysiske undervisning, kan du kontakte studievejledningen for
at få en dialog om dine muligheder.
KONTAKT:
studievejledning.bss@au.dk
LÆS MERE OM PERSONER I ØGET RISIKO:
sst.dk/da/corona

Services for studerende
Biblioteker, studievejledning, IT-support og andre services for studerende er bemandede, men der
kan være begrænsninger i den fysiske åbningstid, eller der kan være krav om, at man skal booke
en aftale, før man møder op. Det sker af hensyn til både din og personalets sikkerhed, da nogle af
fakultetets serviceindgange, på grund af lokalernes indretning, ikke kan rumme så mange studerende ad gangen og samtidig opretholde afstandskrav mv.
Kantinerne på campus åbner som udgangspunkt i løbet af uge 35 og 36 med restriktioner om
afstand og antal kunder i kantinen samtidig.
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