Randers, den 29. oktober 2020

Særlige corona-retningslinjer ved laboratoriekursus på Randers HF & VUC
Kære kursist på fjernundervisning
I forbindelse med det/de fag, du følger som fjernundervisning, skal du på et tidspunkt på et
laboratoriekursus på skolen.
Tidspunktet kan du se her: www.randershfvuc.dk/fjernundervisning/laboratoriekurser

I disse corona-tider har vi nogle særlige retningslinjer, som du skal følge:
•

•
•
•
•

Du skal bære mundbind eller visir, når du færdes rundt omkring på skolen, men ikke når du
sidder i dit klasselokale. Du har ret til at bære mundbind eller visir alle steder, hvis det øger din
tryghed. Du skal selv sørge for at medbringe mundbind eller visir.
Du skal så vidt muligt holde afstand til andre.
Du skal vaske eller spritte dine hænder før og efter undervisningen, og hvis du skal skifte lokale
eller gruppe undervejs.
Skolen sørger for, at borde m.m. er sprittet af inden laboratoriekurset. Du skal selv sørge for at
spritte af, når du skifter bord – fx i forbindelse med frokost.
Skolen sørger for, at der er sprit tilgængeligt både til brug på hænder og borde.

Da du ikke tidligere har haft fysisk undervisning sammen med de andre kursister, der skal deltage i
laboratoriekurset, beder vi dig om at være ekstra omhyggelig med håndhygiejne og afstand - både for din
egen og de andre kursisters skyld.
Hvis du inden laboratoriekurset bliver syg med corona, eller du afventer testresultat, skal du blive hjemme.
I så fald skal du følge laboratoriekurset via Teams, og måske skal du også selv lave nogle ekstra øvelser for
at få ret til at blive indstillet til eksamen. Det vil du høre nærmere om fra din lærer.
Vi håber, at du får et rigtigt godt laboratoriekursus!

Med venlig hilsen
Else Storgaard Jacobsen
Uddannelseschef for HF
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