Naturvidenskabsfestivals COVID-19-vejledning

Naturvidenskab og faktabaserede handlinger er vigtigere end nogensinde. Lad
os sammen bekæmpe COVID-19, mens vi holder en fed
Naturvidenskabsfestival!
Denne COVID-19-vejledning guider oplægsholdere i formidlingsordningen Videnskaben på Besøg og de
lærere, der har rekvireret dem. Vejledningen kan også bruges af andre eksterne aktører, der besøger
skolerne.
Skolerne må gerne få besøg
Børne- og Undervisningsministeriet har d. 11/8 2020 bekræftet overfor Astra, at grundskoler og
ungdomsuddannelser gerne må få besøg af oplægsholdere og lignende, under forudsætning af at de
almindelige COVID-19 anbefalinger overholdes. Kommuner og skoler kan dog beslutte lokale regler om
besøg på skolerne. Desuden kan situationen hurtigt ændres. Hold øje med
www.naturvidenskabsfestival.dk/besøg.
Til læreren/rekvirenten
Forberedelse
● Aftal med oplægsholderen, om I vil gå online ved aflysning pga. COVID-19-symptomer hos
oplægsholderen, hjemsendelse af elever eller lignende - og hvordan.
● Aftal med oplægsholderen, hvordan I holder afstand og holder kontaktpunkter rene.
● Sørg for sprit ved oplægget.
● Sørg for opstilling af borde og stole med afstand.
● Der skal være minimum 2 meters afstand fra oplægsholderen til tilhørerne under oplægget.
Aflys eller gå online ved symptomer eller hjemsendelse
● Aflys oplægget, hvis oplægsholderen har COVID-19-symptomer.
● Aflys hellere en gang for meget end en gang for lidt.
● Overvej at holde oplægget online i stedet.
Afstand
● Instruer eleverne i at holde afstand og hold selv afstand til oplægsholderen.
Kontaktpunkter
● Undgå håndtryk.
● Hjælp oplægsholderen med at organisere, at kontaktpunkter bliver sprittet af mellem hver
bruger, af en lærer eller en elev, der har ansvar for dette.
Til oplægsholderen
Forberedelse
● Aftal med rekvirenten, om I vil gå online ved aflysning - og hvordan.
● Medtag sprit.
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Aflys eller gå online ved symptomer
● Hold ikke dit oplæg, hvis du har COVID-19-symptomer.
● Hold ikke dit oplæg, hvis du er bekymret for smitte.
● Aflys hellere en gang for meget end en gang for lidt.
● Overvej at holde oplægget online i stedet.
Afstand
● Hold mindst 2 meters afstand til tilhørerne, når du holder dit oplæg.
● Hold mindst 1 meters afstand til elever og lærere på andre tidspunkter.
● Overhold den pågældende skoles regler om afstand.
Kontaktpunkter
● Undgå håndtryk.
● Er der særlige kontaktpunkter på de ting, du har med?
● Aftal, at kontaktpunkter bliver sprittet af mellem hver bruger, af en lærer eller en elev, der har
ansvar for dette.
● Tænk nyt: Kan du gøre tingene på en ny og mere COVID-19-sikker måde end tidligere?
Eksempler og ideer
● Hvis der skal sendes ting rundt, som eleverne kan se på: Send to spritbeholdere med rundt, så
eleverne før og efter kan spritte af.
● Hvis der skal vises ting i mikroskop: Virus smitter også gennem kontakt med øjet, som er en
slimhinde. Sprit udstyret af mellem hver bruger. Overvej at vise et digitalt mikroskop på
storskærm i stedet.
● Hvis der er materialer eller udstyr, som eleverne skal bruge: Sprit af før udlevering. Tænk i mindre
hold, der bruger samme udstyr. Udnævn evt. en spritansvarlig elev i hver gruppe (kun fra 7.
klasse og op).
● Hvis skolen har mange klasser, der gerne vil høre dit oplæg: Hold evt. oplægget for en af
klasserne, mens der live-streames til de andre klasser samtidig. Aftal, hvordan alle klasserne har
mulighed for at stille spørgsmål.
Kilde
Denne vejledning er udarbejdet d. 11/8 af Ea Eskildsen, Astra, efter sundhedsstyrelsens anbefalinger:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
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