COVID-19 RETNINGSLINJER
Gældende fra d. 24. august 2020.
Formål: Retningslinjerne har til formål at begrænse smitte på akademiet, at skabe klarhed og lige
vilkår for studerende samt at beskrive hvordan akademiet forholder sig ved evt. smitte på skolen.
Retningslinjerne er udstukket på baggrund af myndighedernes anbefalinger og instrukser såvel
som en konkret vurdering af lokale forhold i Aarhus og på akademiet (f.eks. lokalernes størrelse
og personalebesætning). Retningslinjerne vil blive justeret efter behov
1) Adgang til akademiet
Raske studerende har fri adgang til akademiet ved brug af egen nøgle. Person med
symptomer skal blive hjemme indtil 48 timer efter symptomophør.
Personer, der inden for 14 dage er hjemvendt fra rejser i ”orange” eller ”røde” land i
udenrigsministeriets rejsevejledning, skal kontakte kontoret før fremmøde på akademiet.
Gæster har kun adgang til akademiet i forbindelse med offentlige arrangementer. Hjælpere i
forbindelse med transport af værker har dog adgang.
2) Afstand og hygiejne
Vask hænder eller brug håndsprit ved ankomst og i løbet af dagen.
Hold 1 meters afstand til hinanden og hjælp hinanden med at huske det. Host eller nys i
ærmet, ikke i hænderne.
I undervisningssituationer, hvor afstandskravet ikke kan overholdes, skal underviseren sørge
for at udlevere mundbind, der skal bruges.
3) Brug af faciliteter
Der må max. opholde sig det antal, som er angivet i hvert lokale.
Atelierpladsen er personlig og det er ikke tilladt at tage ophold på andre atelierpladser.
Multilab, medialab, black box (det nye fotostudie), redigeringsrum, Splab og køkken skal
ryddes helt efter brug og gøres klar til rengøring inden søndag morgen. Det er ikke tilladt at
spise i labs og undervisningslokalerne.
Værktøj og teknisk udstyr skal afsprittes på håndtag, tastatur mm. før og efter brug.
Ophold og madlavning i køkkenet er ikke tilladt. Det er tilladt at lave kaffe og te samt at
opbevare sin madpakke eller madboks i køleskabet. Den studerende har ansvar for at vaske
sit eget service af, hvis der ikke er plads i opvaskemaskinen.
4) Offentlige arrangementer
Der afholdes kun officielle, institutionelle arrangementer på akademiet, hvor ansatte og/eller
vagter er tilstede.
Elevarrangerede udstillinger eller events kan derfor kun gøres offentlige i samarbejde med
kontoret og med retningslinjer, der er godkendt af rektor.

5) Sociale forsamlinger
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Sociale forsamlinger på akademiet – planlagte såvel som improviserede – skal ophøre kl. 22.
6) Mad
Madpakker kan medbringes, men der kan ikke tilberedes mad på skolen uden særlig aftale
med rektor. Mad kan indtages på atelierplads, i gården eller på terrassen (1. sal) med mindst
1 meters afstand mellem personer.
7) Hvis Covid-19 bryder ud på akademiet
Hvis en ansat eller studerende er smittet, så hjemsendes alle, der har været i fysik nærhed
med den smittede i 14-dage. Ved et større udbrud nedlukkes akademiets bygning helt i
mindst 14-dage. I det omfang det er muligt, vil undervisningen blive flyttet online, så
hjemsendte kan deltage i undervisningen.
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