Careerias instruktioner för
studerande och kunder
angående vistelse i
läroanstaltens utrymmen
under coronatiden

Careerias instruktioner
•

Man får inte delta i verksamhet som ordnas i läroanstaltens utrymmen om man är sjuk eller om man har
symptom som tyder på luftvägsinfektion.

•

Läroanstalten har rätt att be en person med symptom att avlägsna byggnaden.

•

Om en person insjuknar under dagen, bör personen omedelbart lämna läroanstalten, eller förflytta sig till
ett skilt utrymme, och meddela läroanstalten omedelbart.

•

Klassrummen ordnas så att det är minst 1 meter utrymme mellan borden.

•

Läroanstalten bör veta och registrera studerande, kunder och gäster, som befinner sig i enheten.

•

I läroanstalten tillåts vistelse endast av personal, studerande och övriga nödvändiga personer (t.ex.
reparationsmän). I utrymmena ordnas inte möten eller sammanträffanden där det deltar personer utanför
organisationen.

•

Vid föreläsningar som ordnas för en större grupp drar man nytta av fjärranslutningar. Vid ordnande av
publiktillställningar följs rekommendationerna om samlingsbegränsningarna och
regionförvaltningsmyndigheternas beslut om publiktillställningar baserat på lag om smittsamma
sjukdomar.

Instruktioner om handhygien
•

Alla som vistas i läroanstalten tvättar händerna alltid då man kommer in efter att ha varit utomhus, före
man äter, alltid efter att man nyst eller hostat eller då händerna är synligt smutsiga. Händerna torkas med
en tyghandduksrulle eller med engångshanddukar av papper.

•

Om det inte finns möjlighet att tvätta händerna, använder man sig av handsprit. Handsprit finns att få i
enheternas receptioner och i andra allmänna utrymmen.

•

Då man nyser eller hostar använder man engångsnäsduk framför mun, och slänger den omedelbart efter
användning. Om det inte finns näsduk att använda, skyddar man munnen med armvecket. Efter detta
tvättas händerna.

•

Berörande användning av masker finns för tillfället inte allmänna rekommendationer, om man önskar kan
man använda sig av en mask då bör man ta i beaktande de instruktioner som berör användning av mask.

Om coronavirussmitta konstateras i läroanstalten
•

Utreds det om någon blivit exponerad.

•

De exponerade spåras och försätts i karantän för 14 dygn enligt föreskrifterna i lagen om smittsamma
sjukdomar.

•

Den som har konstaterats coronavirussmitta bör hålla sig borta från läroanstalten i minst 14 dygn efter att
symptomen började.

