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Corona-retningslinjer.
Sådan forholder vi os til Corona-retningslinjerne på Tisvilde Højskole.
For at undgå smittespredning på kurset er der en række hensyn som vi skal hjælpe
hinanden med at overholde.
 Ankomst. Fremvis corona pas. Et corona pas er dokumentation for, at du
enten har fået første vaccination for mere end fjorten dage siden, er tidligere
smittet eller er testet negativ inden for de seneste 72 timer. Sørg for at holde
en meters afstand.
 Mundbind/visir bæres mellem lokaler. Ikke når man sidder.
 Når vi er sammen gælder afstandskravet om en meters afstand til dine
medkursister og to meters afstand når der synges morgensang. Du får
udleveret en sangbog som du bruger under opholdet. Morgensang foregår
udendørs for at holde afstandskravet. Hvis regnvejr aflyses.
 De kendte regler om at holde en meters afstand, hoste i ærmet og huske at
have god håndhygiejne gælder stadigvæk.
 I spisesalen sidder man hver dag ved samme fire personers bord.
 Højskolens køkken- og serveringspersonale har altid fokus på en høj hygiejne.
Men i disse tider tager vi ekstra forbehold for at passe godt på vores gæster
og har indført en række retningslinjer for at begrænse evt. smittekilder i vores
spisesituation. Retningslinjer udleveres ved ankomst.
 Ved lokaleskift skal du vaske eller spritte hænder samt bære mundbind. Det
er vigtigt at du husker at afspritte hænderne på vej ind og ud af spisesalen.
 Tre/fire værelser deles om bad/toilet. Efter brug afsprittes blandingsbatteri,
dørhåndtag og toiletsæde af brugeren så det er klar til næste gæst.
 Husk også at lufte ud på dit værelse morgen og aften i mindst ti minutter.
 Hvis du vil læse din daglige avis under opholdet, så skal du sørge for at få den
omdirigeret. Der er ikke aviser til rådighed på højskolen, for at mindske
smitterisikoen.
 Får du symptomer? Får du symptomer på corona-smitte (feber, tør hoste og
luftvejsbesvær) er vi forpligtet til at sende dig hjem hurtigst muligt –og indtil
din afrejse isolere dig fra andre.
Vi ønsker dig et behageligt ophold på Tisvilde Højskole.
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