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I dette dokumentet beskrives smitteforebyggende tiltak på Ulsrud videregående skole under
koronasituasjonen og gjennomføring av eksamen og prøveeksamen.

Smitteforebyggende tiltak
De tre grunnpilarene for bremse smittespredning av Covid-19 er:


Syke personer skal ikke være på skolen



God hygiene og godt renhold



Redusere kontakthyppighet mellom personer

Nedenfor beskrives de viktigste punktene for hvordan dette håndteres på Ulsrud videregående
skole.

Syke personer skal ikke være på skolen
Symptomer på Covid-19 kan være halsvondt, forkjølelse, lett hoste, sykdomsfølelse, feber,
hodepine, muskelsmerter. Mange har svært milde symptomer.

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen?
Hvis de har luftveissymptomer, selv om de er milde, eller ved generell sykdomsfølelse. De skal
holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i ett døgn. Følg sentralgitte regler for testing,
isolasjon og karantene.

Hva skjer dersom sykdom oppstår under eksamen?
Ansatte/vakter som får symptomer på luftveisinfeksjon eller generelle sykdomssymptomer, må
avbryte vaktsitting og dra hjem fra skolen.
Elever som møter på skolen med symptomer eller får symptomer når de er på skolen, skal
sendes hjem umiddelbart.

Osloskolen

God hånd- og hostehygiene
Elever og ansatte skal vaske hender hyppig og grundig, med lunkent vann og såpe, i minst 40
sekunder, alternativt bruke Antibac dersom hendene ikke er synlig skitne eller hvis ikke vann er
tilgjengelig. Etter håndvask tørkes hendene med engangs papirhåndklær. Det er plassert ut
Antibac på sentrale steder på skolen. På vei inn i prøverommet skal lærer/vakt sørge for at alle
elevene bruker Antibac.
Dersom man skal hoste, skal man primært benytte et tørkepapir. Dersom man ikke har et slikt
tilgjengelig, anbefales å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.
Unngå i størst mulig grad å berøre ansikt og øyne i løpet av dagen.

Godt renhold
Det er hentet inn ekstra rengjøringsressurser og utsatte områder har forsterket renhold etter
egen renholdsplan. Ansvarlig for gjennomføring av eksamen/ prøveeksamen vil hver morgen
sjekke at prøverommet er vasket ettermiddagen før.
Elever og ansatte oppfordres til i minst mulig grad berøre flater rundt på skolen.

Redusert kontakt mellom personer
Redusert kontakt mellom personer vil minske smitte fra personer som ikke vet om de er
smittsomme. På eksamen vil kandidatene ha tildelte plasser og avstand mellom disse skal det
være minimum 2 meter.
Under prøveeksamen har elevene prøve i eget klasserom. Det vil si de sitter i samme rom med
elever de normalt er sammen med. I noen tilfeller er to klasser satt sammen i et stort rom.
Elevene sitter da klassevis med minimum 2 meter avstand mellom klassene.
Vakter som må bistå elever må sprite /vaske hender før og etter at de berører utstyr som
tilhører eleven. Evt kan man benytte en penn å peke med. Normalt vil bistand pågå i kortere
tidsrom enn smittefare tilsier.
Elevene skal ikke ikke dele skrivesaker, bøker eller annet utstyr. Dersom det er utstyr som må
deles, skal det rengjøres når én elev er ferdig med det, før en annen overtar.

Oppfølging av rutiner
Dersom elever ikke følger rutinene, skal de påminnes dette. Dersom det ikke tas til etterretning,
kan ledelsen tilkalles og eleven kan i ytterste konsekvens bli sendt hjem. Elever som åpenlyst
bryter smittevernreglene og ikke justerer seg etter beskjed, vil ikke kunne være på skolen.

Dette dokumentet er dynamisk og vil revideres ved endringer i smittevernsreglene.
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