Randers, den 6. november 2020

Regler for brugen af mundbind på skolen
Kære elev / kursist
Du skal bære mundbind eller visir, når du bevæger dig rundt på skolen (gange, fællesarealer, kantine osv.)
I det følgende menes også visir, når der står mundbind. Reglerne om mundbind gælder kun indendørs.
Når du deltager i undervisning, behøver du ikke at bære mundbind. Undgå at lægge mundbindet på
bordet, læg det fx i tasken. I visse situationer kan en lærer bede en klasse eller et hold om at bruge
mundbind i undervisningen.
I frikvartererne skal du også have mundbind på, når du sidder i et fællesområde. Hvis du sidder alene eller
kun sidder sammen med elever/kursister fra din klasse/dit valghold - og I holder mindst 2 m afstand til
elever/kursister fra andre klasser/hold - må du gerne tage mundbindet af. Du må også kortvarigt tage
mundbindet af for at spise og drikke.
Sidder du i et frikvarter i et klasselokale, må du og dine klasse-/holdkammerater ikke få besøg af
elever/kursister fra andre klasser/hold.
Studiecenteret er et værksted, og her må du derfor gerne tage mundbindet af, når du sidder ned og
arbejder. Når du bevæger dig rundt i studiecenteret, skal du have mundbind på. Undervisere kan bede om,
at du tager mundbind på ved tæt kontakt.
Brugte mundbind skal smides i skraldespandene.
Du kan blive bortvist fra skolen, hvis du ikke overholder reglerne om mundbind. Vær opmærksom på, at vi
har enkelte elever/kursister, der er undtaget fra kravet om at bære mundbind. Det kan fx være elever med
diagnoser, og det vil være efter aftale med ledelsen.
Du skal selv anskaffe dig mundbind. Har du ikke råd, kan du henvende dig til din bopælskommune for at
få udleveret mundbind.
Reglerne om mundbind gælder foreløbig frem til den 2. januar 2021.
Mvh Lena Lindblad
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