Corona-retningslinjer på Teologi for Lægfolk i efteråret 2020
NB! Rød skrift = nye tilføjelser
Vi glæder os til at møde/gense jer alle sammen til konvent på Diakonhøjskolen den 29. og
30. august! Vi gør, hvad vi kan for at få en så god opstart som overhovedet muligt, men
Corona-virkeligheden vil desværre hist og pist sætte sin egen dagsorden. Det er derfor
vigtigt, at ALLE, forud for ankomsten til Diakonhøjskolen, læser og noterer sig
nedenstående retningslinjer.
Ankomst til skolen
-Når man møder ind på Diakonhøjskolen, benytter man hovedindgangen, spritter af, og
går direkte til holdets klasselokale. Husk – vi undlader knus, håndtryk og albuehilsner!
Trafik på gangen
-Vi gør som i trafikken – holder altid til højre på gangene. Husk at give plads til
hinanden. Følg de gule pile på gulvet!
Toiletter
-Skal man på toilettet, benytter man de toiletter, der er nærmest ens holds klasselokale.
Dvs.:
Hold 1 og 3 benytter herre- og dametoiletterne på undervisningsafsnittets første sal
Hold 2 benytter unisex-toiletterne i kælderen
Overbygningen benytter toiletterne under spisesalen
-Husk at lægge låget på toilettet, inden der skylles
Undervisning
-Der er sprit-dispensere i alle lokaler. Afsprit hænderne ved ankomsten i klassen, når
der holdes pauser, og når man returnerer fra pauser. Der forefindes ligeledes en
spritflaske og tilhørende afspritningsklud i alle lokaler. Afsprit eget bord og øverste del
af stol med jævne mellemrum og udnævn gerne en ”sprit-duks” til opgaven med at
afspritte lokalets kontaktflader, så som dørhåndtag og stikkontakter
-Man må ikke ændre på det enkelte lokales bordopstilling, da der er stillet op iht.
sundhedsfaglige anbefalinger
-Man skal sidde på den samme plads under hele konventet
-Er man ikke tryg ved afstandskravet på 1 meter, kan man rykke sin stol ud til væggen
og derved opnå større afstand til medkursister (og /eller iføre sig et mundbind)
-Husk afstandskrav på to meter til undervisere
-Eventuelle kopier af tekster vil blive sendt til jer pr. mail. Dvs. at der ikke vil blive
udleveret tekster til undervisningen
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-Alle brugte stole, borde og kontaktflader skal afsprittes på ny, inden lokalet forlades kl.
14.30 søndag
Pauser
-Hold jer til holdfæller i pauserne.
-Medmindre I har et (vigtigt) ærinde, må I ikke spadsere rundt på skolen. Hold jer til
jeres klasselokaler eller gå udenfor i den friske luft
-I må ikke sidde i de bløde stole i foyeren og i gangarealerne
-Luft godt ud i klasselokalet i pauserne
-Hold pauser med ny-sprittede hænder og sprit igen, når I vender tilbage til jeres
undervisningslokaler
Plenum og TEMA-foredrag
-Holdene går forskudt op til auditoriet. Hold 1 skal stoppe kl. 14.00, Hold 2 kl. 14.05 og
Hold 3 kl. 14.10
-Opstillingen i auditoriet deles op i ”klasser”. For at skabe plads til dette, er der i
efteråret 2020 ikke opstillet borde til Overbygningen (som har undervisning i Auditoriet)
-Skydedørene ud mod spisesalen står åbne
Gudstjeneste
-Der vil ikke være salmesang
-De særlige retningslinjer for altergang vil blive meddelt i forbindelse med
Gudstjenesten. Der afholdes kun altergang ved lavt smittetryk
Måltider
-Man sætter sig ved borde sammen med holdfæller og sætter sig det samme sted ved
hvert måltid
-Hænderne sprittes af HVER GANG man går op i buffeten. Hjælp gerne hinanden med at
huske dette!
-Husk afstandskrav på mindst en meter til medkursister, og tal ikke imens, der tages
mad i buffeten
Overnatning
-Kursusværelserne udlejes kun som enkeltværelser
-VIGTIGT: Anvend kun den anviste seng! Værelsets anden seng har været i brug for
nyligt og er nu i karantæne. Kursister fra samme husstand har dog mulighed for at
medbringe egen madras (fx oppustelig) som seng nr. 2 og derved gøre værelset til et
dobbeltværelse. Skolens leje-madrasser må ikke anvendes til formålet.
-Man må stadig gerne medbring eget sengelinned og sengetøj
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Kontoret
-Har man ærinde på kontoret, kigger man indenfor og venter ved indgangsdøren
-Hold to meters afstand til kursuslederen

I ønskes et rigtigt godt og trygt efterår på Teologi for Lægfolk!
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