
Som underviser er du ansvarlig for at kunne vejlede de studerende 
om korrekt adfærd i øvelsestimerne. 
Alle studerende er blevet informeret detaljeret om adfærds - og hygiejneregler som også ligger 
tilgængelig for alle på Intra. Du er derfor også selv ansvarlig for, at du kender og efterlever 
korrekt adfærds – og hygiejneregler for at sikre at vi nedsætter risikoen for smittespredning.

Før du møder op på KP:
Du skal være frisk og ikke have symptomer, som kunne være relateret til covid-19

 — Gå i bad 
 — Klip dine negle korte og fjerne evt. neglelak
 — Ingen smykker eller ure 
 — Medbring T-shirt og bukser som kan vaske på min. 60 grader
 — Medbring en pose til at lægge skiftetøjet i når du har brugt det
 — Sæt håret op i en fast knold – ingen løse hestehaler, brug evt. hårbånd så ikke er  

nogen løse hår

På KP:
 — Sprit hænder når du kommer
 — Klæd om til dit medbragte tøj
 — Udfør korrekt håndvask og brug derefter håndsprit korrekt

Det er vigtigt at de studerende møder direkte ind i de aftalte grupper af max. 10 personer, at 
de holder afstand og at det aftales hvem der anvender hvilke toiletter.

Ved træning som kræver tæt fysisk kontakt
De studerende skal informeres om at de kun må været i tæt kontakte med den aftalte 
træningsmakker. Som underviser skal du udvise særlig omhyggelighed med din 
håndhygiejne idet du kan komme i tættere kontakt med flere når du evt. skal vise en 
instruktion/øvelse på de studerende.

 — Sprit hænder korrekt efter hver kontakt/øvelse
 — Hold så vidt muligt afstand

Når undervisningen er slut og inden du forlader KP:
 — Vær opmærksom på at alle studerende rengør/afspritter brikse og evt. andre remedier 

som de har anvendt 
 — Klæd om til dit almindelige tøj og læg dit ”træningstøj” i den medbragte pose
 — Udfør korrekt håndvask og brug håndsprit

Når du kommer hjem:
 — Lad dit træningstøj blive i posen til det skal vaskes
 — Tøjet kan godt vaske sammen med dit almindelige vasketøj på min. 60 grader

Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og betyder, 
at der ikke skal anvendes værnemidler ud over håndsprit.

Retningslinjer for undervisere ved 
praktiske øvelser med fysisk kontakt


