RISIKOVURDERING COVID-19 – RØDT NIVÅ

Romsdal videregående skole
Sammendrag

Risikovurderingen bygger på nasjonale og fylkeskommunale føringer. Mest er henta fra FHI’s veileder «Covid-19-epidemien:
Veileder i smittevern for ungdomsskole og videregående skole». Risikovurderingen skal bidra til å redusere smittefare ved
skolen og skape en trygg skolehverdag for elever og ansatte. Planen skal også sikre at vi er i stand til å raskt trappe opp og
ned på tiltak ut fra smittevernsituasjonen.
Ved rødt nivå kan ikke hele skoleklasser være samlet hvis ikke avstandskravet på en meter kan innfris. Store klasser må deles
inn i mindre «kohorter». Alle klasser skal ha faste klasserom. Vi vil etterstrebe at så mange elever som mulig får et
heltidstilbud ved skolen, helst med ordinære skoledager. Ansatte skal komme til klasserommet. Man må unngå kontakt
mellom ulike «kohorter». Alternative møtetider og hjemmeundervisning må vurderes. Det skal legges til rette for god
håndhygiene og forsterket renhold. Har man luftveissymptomer, skal man være hjemme (gjelder både elever og ansatte).
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Risikovurdering Covid-19 – RØDT nivå
Det overordnede målet ved RØDT nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter. Dette letter arbeidet med smitteoppsporing og
hindrer at hele skolen må stenge ved påvisning av smitte hos en elev eller ansatt. Forsterket renhold tilrådes. Ungdommer må få informasjon
slik at de forstår betydningen av å gjennomføre smitteverntiltakene. Dette er særlig viktig ved vår skole grunnet blanding av elever i ulike fag.
Avdeling/ lokasjon

Risikofaktor

Vurdering

Risikoreduserende tiltak

Elever

Potensielt syke elever
kommer på skolen

Elever og foresatte er informert om
de vurderinger som må tas dersom
det er symptom på
luftveisinfeksjon/påvist Covid-19
smitte

•

Klasserom og verksted Det kan være smitterisiko knyttet til
praktisk undervisning i klasserom og
verksted

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Sikre god informasjon om regler knyttet til
isolasjon og karantene
Minne elevene om når de ikke skal møte på
skolen

Sikre god informasjon
Hygienetiltak
Elever bør ha faste klasserom med fast plass
Store klasser deles i mindre grupper
Det skal være minst en meters avstand
mellom elever/ ansatte i alle situasjoner
Ulike oppmøtetider må vurderes
I verkstedene anbefales det at elever har
faste samarbeidspartnere når
undervisningen krever tettere kontakt
Benytte bransjestandarder for smittevern i
de fagene der det er utarbeidet
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Avdeling/ lokasjon

Risikofaktor

Elever
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Vurdering
Det kan være smitterisiko knyttet til
bruk av fellesverktøy på verkstedene

Risikoreduserende tiltak
•
•
•

Sikre god informasjon
Hygienetiltak
Elevene benytter i størst mulig grad
personlig håndverktøy

Bruk av vask i
Det kan være smitterisiko knyttet til
klasserom og verksted at mange elever ønsker å benytte
vask samtidig

•
•
•

Sikre god informasjon
Hygienetiltak
Begrense antall/ sikre minst en meters
avstand ved kødannelse bl.a. ved å merke
gulvet med tape

Bruk av garderober

•
•

Sikre god informasjon
Hygienetiltak - vask både ved ankomst og
etter at man har skiftet
Begrense antall/ sikre minst en meters
avstand mellom elever/ ansatte

Det kan være en smitterisiko knyttet
til at mange elever skal skifte til/ fra
arbeidstøy samtidig

•

Det kan være smitterisiko knyttet til
bruk av garderober i forbindelse med
kroppsøving

•
•
•
•
•

Sikre god informasjon
Hygienetiltak
Begrense antall/ sikre minst en meters
avstand mellom elever/ ansatte
Skifte i klasserom for å sikre mer plass
Dusjing anbefales utsatt til elevene kommer
hjem
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Avdeling/ lokasjon

Risikofaktor

Vurdering

Elever

Kroppsøving

Gjennomføring av kroppsøvingsfaget
kan medføre økt smitterisiko

Risikoreduserende tiltak
•
•
•
•

Felles

Kantine

Sikre god informasjon
Hygienetiltak
Begrense antall/ sikre minst en meters
avstand mellom elever/ ansatte
Unngå aktiviteter med nær kontakt mellom
elever; lagidretter, pardans, kampsport o.l.

Det kan være en smitterisiko knyttet
til at flere elever ønsker å handle
samtidig

•
•
•

Sikre god informasjon
Hygienetiltak
Begrense antall/ sikre avstand (1 meter) ved
kødannelse ved bruk merking av gulv

Det kan være en smitterisiko knyttet
til kjøp av mat og drikke

•
•

Hygienetiltak
Kun salg over disk av både mat og drikke
porsjonsvis (ingen selvbetjening)
Kun betaling med kort eller vipps (trådløst)

•
Det kan være en smitterisiko knyttet
til opphold i kantinelokalene

•
•
•
•
•
•

Sikre god informasjon
Hygienetiltak, bl.a. rengjøring av bord og
stoler minst to ganger per dag
Elevene rengjør bord etter bruk
Møblering/ sikre avstand (1 meter)
Elevene bør spise maten ved sin pult i
klasserommet
Mat og drikke må ikke deles
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Avdeling/ lokasjon

Risikofaktor

Vurdering

Risikoreduserende tiltak

Felles

Kantine

Indirekte smitte ved at elever
berører samme gjenstander som
f.eks krydderbøsser, ketsjupflasker
m.m.

•

Fellesarealer

Det kan være en smitterisiko knyttet
til opphold i fellesarealene

•
•
•
•

Sikre god informasjon
Hygienetiltak
Begrense antall/ sikre avstand (1 meter)
Avdelingene avholder pauser til ulike
tidspunkt (turnus)

Bibliotek

Det kan være en smitterisiko knyttet
til ut- og innlevering av bøker

•
•
•

Sikre god informasjon
Hygienetiltak
Elever med symptom eller sykdom får ikke
levere bøker før minst ett døgn etter at de er
friske

«Inn- og utslusing» av
elever

Det kan være en smitterisiko knyttet
til at mange elever kommer til skolen
samtidig ved skolestart

•
•
•

Sikre god informasjon
Hygienetiltak
Elevene skal benytte inngang som ligger
nærmest klasserommet eller verkstedet de
skal være på
Oppfordre elever som kommer med buss til
å bevare maska på helt til de har kommet inn
på skolen

•

•

Følge bransjestandard for servering av mat i
restauranter, kantiner m.m.
Unngå deling av utstyr til tilberedning og
servering av mat
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Avdeling/ lokasjon

Risikofaktor

Felles

«Inn- og utslusing» av
elever forts.
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Vurdering

Det kan være en smitterisiko knyttet
til at mange elever forlater skolen
samtidig ved skoleslutt

Risikoreduserende tiltak
•

Oppfordre til at elever som har mulighet til
det, ikke tar kollektivtransport

•
•

Sikre god informasjon
Sikre at det ikke blir flokkdannelse ved
busstopp (1 meters avstand), og oppfordre
elevene til å benytte munnbind hvis blir
vanskelig å overholde
Oppfordre til at elever som har mulighet til
det, ikke tar kollektivtransport

•

Adgang til skolen

Kun hovedinngangen ved skolen vil
være åpen for publikum

•
•
•
•

Besøkende må benytte hovedinngangen ved
ankomst til skolen. Inngangen ved K med
ringeanlegg kan ikke benyttes
Alle besøkende henvender seg til
resepsjonen ved ankomst
Eksterne aktører som ikke er direkte knyttet
til skolens virksomhet skal ikke ha adgang
Ansatte og elever som ikke benytter
hovedinngangen, skal benytte adgangskort
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Avdeling/ lokasjon
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Risikofaktor

Vurdering

Studieturer

Elever og ansatte kan bli ekstra
utsatt for smitterisiko i forbindelse
med studieturer

Risikoreduserende tiltak
•
•
•

Det gjennomføres ingen studieturer til
utlandet
Det gjennomføres ingen studieturer til Oslo
eller andre større byer i Norge
Elevturer i skolens nærområde skal
godkjennes av avdelingsleder. Det må da
utarbeides egen risikovurdering knyttet til
transport, program og eventuell overnatting

Foresatte

Samhandling med
foresatte

Det kan være smitterisiko knyttet til
møter eller større samlinger med
foreldre

•
•
•

Sikre god informasjon
Hygienetiltak
Begrense antall/ sikre avstand (1 meter)

Ansatte

Pauserom for ansatte

Det kan være smitterisiko knyttet til
generell bruk av rommet samt bruk
av kaffemaskin, oppvaskbenk,
kjøleskap m.m.

•
•
•

Sikre god informasjon
Hygienetiltak
Begrense antall/ sikre avstand (1 meter) ved
bl.a. møblering
Maksimalt 20 personer kan oppholde seg i
rommet samtidig

•

Potensielt syke
ansatte kommer på
jobb

Det er sendt ut informasjon til
ansatte om vurderinger som må tas
dersom det er symptom på
luftveisinfeksjon/påvist Covid-19
smitte

•
•

Sikre god informasjon
o Påminnelse til ansatte om når de ikke
skal møte på jobb
Vurdere bemanningssituasjon
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Avdeling/ lokasjon

Ansatte
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Risikofaktor

Vurdering

Lærerarbeidssoner

Det kan være smitterisiko knyttet til
at lærere sitter i kontorlandskap
samt benytter felles utstyr som
printere, makuleringsmaskiner,
hullmaskiner osv.

•
•
•

Det kan være smitterisiko knyttet til
bruk av kaffemaskin, oppvaskbenk,
kjøleskap m.m.

•
•
•

Allmenning ved
arbeidssoner

Risikoreduserende tiltak

•

•

Vikartjeneste

Møter

Lærere som ikke har tilhold på en gitt
avdeling kan utgjøre en smitterisiko
hvis vedkommende skal være vikar

•

Ansatte som gjennomfører fysiske
møter kan utgjøre en smitterisiko
overfor hverandre

•
•
•

•
•

Sikre god informasjon
Hygienetiltak
Begrense antall/ sikre avstand (1 meter), om
mulig fordele personell på flere arbeidssoner
Andre skal ikke besøke arbeidsplassen til
lærerne

Sikre god informasjon
Hygienetiltak
Andre bør ikke besøke arbeidsplassen til
lærerne
Begrense antall/ sikre avstand (1 meter) ved
bl.a. møblering

Innleiede vikarer må få opplæring i
gjeldende lokale smittevernsrutiner
Hygienetiltak
Ansatte/ vikarer bør unngå å jobbe/ vikariere
på to skoler samme dag

Sikre god informasjon
Hygienetiltak
Møter gjennomføres som hovedregel i
Teams
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Avdeling/ lokasjon

Risikofaktor

Ansatte

Møter forts.

Tjenestereiser
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Vurdering

Ansatte som er på tjenestereise kan
bli utsatt for økt smitterisiko

Risikoreduserende tiltak
• Maksimalt 20 personer kan delta fysisk på
samme møte (husk avstandskrav på 1 meter)
•

Ansatte drar ikke på tjenestereise med
mindre dette er strengt nødvendig. Alle
tjenestereiser skal være avtalt med
nærmeste leder

