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SIDE 3

Nærværende ”Code of Conduct” er et dynamisk værktøj, der
dels skal anvendes til at vurdere hvilke tiltag og retningslinjer,
der skal imødekomme en smitterisiko ved covid-19 virussen og
dels være en guide, der kan benyttes til den praktiske
udmøntning af tiltagene samt være den gennemgående
vejledning. Det er forventeligt, at denne guide løbende tilpasses
og hhv. udbygges og reduceres i takt med covid-19
smittetrykket.

Covid-19 smittetrykket har været på et lavt niveau hen over
sommeren, men det faktum at flere nu er tilbage fra ferie og
Panum igen optager undervisningen gør, at der skal træffes
forholdsregler, der efter ”best practice” kan imødegå en evt.
smitterisiko. Senest har udviklingen i bl.a. Århus og Ringsted og
andre byer i landet aktualiseret behovet for en overordnet
tilgang for brug af værnemidler.

Baggrund
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De ansatte i Vagtbureau, Kredsforening og Hovedforening
Politikerne og andre relateret til denne personalegruppe
Studerende; såvel nuværende som helt nye russere
Besøgende med et ærinde på B26.

De tiltag der implementeres – og skal efterleves – vil være
dækkende for alle personalegrupper, der er relateret til B26:

Ansvar for retningslinjerne
Selv om det er et fælles ansvar for at efterleve gældende
retningslinjer ved covid-19, vil der være et centralt ansvar for dels
opdatering af retningslinjer ud fra myndighedernes anbefalinger og
påbud og dels sikring af at disse rent faktisk efterleves på B26. 

Der nedsættes et B26-Corona udvalg på B26 med deltagere fra
Hovedforeningen, Kredsforeningen og Vagtbureauet. Det er
Vagtbureauet, der koordinerer information og mødeaktivitet ud fra de
tilbagemeldinger, der kommer dels indefra huset og dels fra
myndighedernes side.  

Personkredsen for fastlæggelse af B26-retningslinjerne er Gry og
Peter fra Vagtbureauet og Ina har ansvaret for al intern og ekstern
kommunikation i denne forbindelse.  

Vi går naturligvis ud fra, at alle gældende retningslinjer på B26
overholdes. Der er en klar fælles påtaleret for alle på B26 til sikring af
at dette overholdes. Ultimativt vil personer der ikke vil overholde de
udmeldte retningslinjer blive bedt om at forlade området på B26.

Personkreds
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Spritdispensere
Sprit flasker (lommestørrelse)
Spritservietter
Aftørringsservietter
Mundbind

Der vil være tilstrækkelige værnemidler til rådighed på B26, så 
alle retningslinjer kan overholdes. Ligeledes vil der blive indkøbt
plexiglasskærme og andet, der skal sikre mod covid-19 smitte.
Vagtbureauet sørger for at der løbende indkøbes værnemidler.
Disse værnemidler er:

Værnemidler mm.

Brug af værnemidler og adgang til B26
Der tages udgangspunkt i de enkelte lokaler på B26, idet der itale-
sættes følgende; ”Du skal altid aflevere lokalerne som du selv ønsker
at modtage disse”.

Orientering om covid-19 forholdsregler
For at synliggøre de tiltag, der dækker B26 covid-19 forholdsregler, vil
der ved hvert enkelt lokale være ophængt A3-plakater, der tydelig
orienterer om hvilke regler, der gælder for det pågældende
område. Ligeledes vil der løbende blive opdateret en covid-19 matrix,
der på et overordnet plan viser hvilke tiltag, der er obligatoriske og evt.
også anbefalelsesværdige.
Gældende instrukser vil tillige være tilgængelige på hjemmesider og
FB-opslag.
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Ved besøgende med et ærinde ved receptionsskranken:
Der må kun komme én person ind ad gangen til receptionen og
vedkommende skal benytte håndsprit (er placeret i en dispenser til højre
for glasdøren). Er der flere personer, der skal samme ærinde skal der
holdes en afstand på minimum 1 meter. 

Receptionen vil få en plexiglasrude sat op i lighed med hvad der ses ved
offentlige kontorer mm. 

Skranken ved receptionen skal regelmæssigt tørres af med en
spritserviet (findes i en dispenser på disken). 

Brugen af den fælles kuglepen ophører og hvis der skal udfyldes eller
underskrives et dokument, vil der blive udleveret en kuglepen, der
efterfølgende må beholdes. 

Ved brugen af de opstillede pc’er i loungeområdet skal der efterfølgende
aftørres tastatur og mus med en spritserviet, der forefindes på bordet. 

Der vil ikke længere være bolcher eller andet til rådighed. 

Den fælles kaffemaskine i loungeområdet vil ikke blive sat i drift indtil
videre.  

Der vil ikke længere forefindes magasiner eller lignende, da der ikke
ønskes en smitterisiko. Hvis en besøgende ønsker en pjece eller andet, vil
denne kunne udleveres af receptionisterne.

Loungeområdet
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Samtaler ved SPV-kurser
Afhentning af materialer og akkrediteringskort
Henvendelser om f.eks. løn og vagtspørgsmål
Aflevering af lønbilag
Indkaldte til samtaler på Vagtbureauet
Inviterede til ansættelses-samtaler på vagtholdene.

Studerende, der skal besøge Vagtbureauet:
Der er flere typiske tilgange til at besøge Vagtbureauet for de
studerende:

Ved andre besøgende:
Der må antages, at kun personer med en aftale besøger B26, og det er
den ansvarlige ansatte på B26 der skal sørge for at afhente og aflevere
den besøgende igen i loungeområdet. For alle besøgende gælder de
samme covid-19 tiltag; ingen adgang, hvis vedkommende udviser
symptomer på covid-19 eller er i aktuel covid-19 karantæneperiode; -
sprit på hænder ved ankomst til B26 – evt. brug af mundbind, hvis der er
påkrævet – andet vil kunne tilføjes.
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Kantineområdet er specielt, idet der er flere tilgange til brugen af dette:

Kantineområdet – ved daglig brug
Ved den daglige brug af kantinen henføres til frokost – mindre
personalemøder – studerende, der læser sammen mm.

Kantineområdet – ved undervisningsbrug
Der er brug af kantinen til undervisningsformål for hele B26; Vagtbureau
og Kredsforening især benytter lokalerne.

Kantineområdet – ved Kredsforeningsaktiviteter
Kredsforenings- og herunder Hovedforeningsaktiviteter fordrer en
stigende brug af kantinen til møder og andre større formål.

Kantineområdet – ved udlån til andet brug
Kantinen udlånes hyppigt til andre sociale formål – fester mm.

Gården bag kantinen
Denne mindre gård benyttes i forlængende af kantineområdet og de
regler der er gældende for kantinen, vil også omfatte denne baggård.

Generelle regler for brugen af kantinen – uanset formål og
deltagerkreds er; oprydning – afspritning af bordplader og pc-tastatur
– afspritning af håndtag mm.

Kantineområde og gården
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Loungeområdet
Bagtrappen ved 1. sal i Baghuset
2. sal i Baghuset
Forhuset ved trappeopgangen

Toiletterne dækker følgende placeringer:

 Toiletterne rengøres dagligt og brugere skal huske at aftørre vandhane
samt dørhåndtag.

Toiletter

Kontoret bag receptionen (Kredsforeningen / Hovedforeningen)
Adskilt med en glasvæg/ -dør til arbejdspladserne ved receptionsskranken
benyttes kontoret til fælles arbejdsplads, men der forekommer ikke hyppige
møder, da disse typisk afholdes andet steds på B26.

1. og 2. sal i Baghuset (Vagtbureauet)
Kontorerne på 1. og 2.sal er individuelle arbejdspladser, hvor eventuelle
besøgende skal overholde gældende fælles retningslinjer for brug af håndsprit
mm.

Hold 9000 lokalet i Baghuset
Vagtbureauets vagtformidlere har arbejdspladser i et fælles kontor på 1. salen i
Baghuset. Lokalet benyttes ikke af andre personalegrupper.

Forhuset på Mezzaninen (Hovedforeningen)
Det er Hovedforeningen, der benytter kontorerne i Forhuset. Der må ikke finde
unødig passage sted gennem lokalerne. I forhuset findes et fælles
arbejdsområde med PC mm., og der gælder de samme retningslinjer for
brugen af dette lokale, som ved mødelokalerne efter brug; oprydning –
afspritning af bordplader og pc-tastatur – afspritning af håndtag mm.

Kontorer
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Mødelokalet på 1. sal i Baghuset
Det mødelokale, der forefindes på 1. salen i Baghuset er primært 
beregnet for Hovedforeningen, men kan også benyttes af andre. 
Retningslinjer for brugen af dette lokale, som ved alle møde-lokalerne efter
brug; oprydning – afspritning af bordplader og pc-tastatur – afspritning af
håndtag mm.

Mødebordet på 1. sal i Baghuset
Det store hvide mødebord på 1. salen i baghuset benyttes af Vagtbureauet
til mødeformål, ved frokosttid og kan også benyttes af f.eks. vagthold,
ansættelsessamtaler, bestyrelsesmøder mm. Retningslinjer for brugen af
dette lokale som ved mødelokalerne efter brug; oprydning – afspritning af
bordplader og pc-tastatur – afspritning af håndtag mm.

Forhuset på Mezzaninen (Hovedforeningen)
Det er Hovedforeningen, der benytter kontorerne i Forhuset og eventuelle
besøgende skal overholde gældende fælles retningslinjer for brug af
håndsprit mm.  

Kælderen i Forhuset (mødelokale og ”studenterlokale”)
Kælderen er opdelt i to dele; dels et større mødelokale, der primært
benyttes af Kredsforeningen og ind i mellem også af Vagtbureauet samt et
”studenterlokale”, der alene benyttes af Kredsforeningen. Der henvises til
hoveddøren i porten, for adgang til mødelokalet i kælderen. For
”studenterlokalet” er der tillige en adgang fra gården bag forhuset. 
Retningslinjer for brugen af mødelokalet, som ved mødelokalerne efter brug;
oprydning – afspritning af bordplader og pc-tastatur – afspritning af håndtag
mm. For ”studenterlokalet” gælder tilsvarende regler.

Mødelokaler
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Der benyttes et eksternt firma, der dagligt varetager rengøringen.

Fremover vil alle bordflader dagligt blive aftørret tillige med dør-håndtag
mm.

Generelt vil rengøringsfrekvensen følge de behov, der måtte komme 
fra COVID-19 forholdsreglerne.

Rengøringen på B26


