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Covid-19 Instruks om hygiejne og adfærd på BG - Brobygning og intro 
 

Kære gæst! 

For at undgå smittespredning er der særlige regler for hygiejne og adfærd på BG.  

Når du ankommer til skolen, skal du vente indenfor døren ved trappen, til du bliver hentet. 

Kontoret ligger lige ovenfor trappen, hvis der er noget du er blevet i tvivl om. Kom bare ind. 

Måske ser du nogen du kender, og som du almindeligvis er tæt med. Men på skolen skal I holde afstand. 

Afstand mindst 1 meter. 

DET STORE SMIL, det anerkendende nik – er heldigvis altid velkomment. 

         

 

Mød op på skolen frisk fra bad i rent tøj. 
Afspritning af hænder lige indenfor døren!  
 

Vask hænder og/eller brug håndsprit:  
• Hyppigt og grundigt i løbet af dagen 

• Før og efter spisning  

• Når du har pudset næse eller hostet/nyst i hånden 

• Inden du går hjem fra skole, og igen når du kommer hjem  

Toilet:  
• Studievejlederen anviser hvilket toilet du skal bruge. Er du kommet i tvivl, så spørg på kontoret.  

 Andet:  
• Husk at oplade din computer og mobiltelefon hjemmefra. 

• Husk drikkevand eller penge/mobilepay 

• Egen håndsprit er en god idé.  

• Lærerne bruger fra tid til anden mundbind – det er eleverne også velkomne til, hvis de ønsker det. 

Sygdom:   
• Du må ikke møde på BG hvis du har symptomer på Covid-19 eller har været i nær kontakt med en, 

der er smittet med Covid-19. 

• Hvis du får symptomer på sygdom, mens du er i skole, skal du informere din lærer og derefter tage 

direkte hjem. 

• Hvis du er i tvivl om noget eller vil sygemelde dig, så kontakt studievejleder  

Heidi Andersen på 24675203. Får du ikke kontakt, så skal du ringe til rektor på 29660188. 
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Vi har inddelt skolen i områder til årgangene – og klasserne er adskilt. 
I fællesarealet har hver klasse sit bord.  

 

Hold til højre, når du færdes på gange og trapper. Hold tilbage for hinanden. 
Eleverne må være i deres eget område ved eget bord eller ude – ikke gå rundt indenfor. 

 

Rygning er kun muligt i frokostpausen – udenfor matriklen. 
Snus og andre rusmidler er forbudt på skolen.  

 

Særlig rengøring – vi hjælper hinanden. 

Rengøring og pedel har omstillet deres praksis til den nye situation. Kontaktpunkter vaskes hyppigere – og 

det giver meget ekstra arbejde. Derfor får elever og personale ansvar for egne ”møbler”. 

• Du skal også selv holde HELT rent på dit bord (dine borde) – og stol(e). 

o Inden pause rengør man bord, bordkant, stolekant o.l.  

o Det gælder specielt når man skifter lokale – eller går hjem.  

o Som hovedregel med sæbevand fra sprayflaske. Sprit max 1 gang om dagen. 

o En serviet med LIDT sprit fra den lille dråbeflaske er nok. Bortskaffes straks. 

o Når I har siddet ved klassens bord i fællesarealet, skal I vaske af. 

 

o Sprit af efter toiletbesøg. Forklares. 

 

Studievejlederen giver jer god instruktion. Og I spørger bare, hvis I er kommet i tvivl. 

 

Mvh Dorte Gade 

Rektor på BG 


