Elever og kursisters brug af mundbind/visir
EUC Sjælland har fra begyndelsen af Covid-19 taget situationen meget alvorlig og med stor omhu forsøgt, at
følge de retningslinjer som Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet har givet skolerne for deres
drift. Årsagen til vores seriøsitet på området er, at vi skal passe på hinanden.
Krav
På EUC Sjælland er der krav om at elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser bærer mundbind
eller visir, når de befinder sig indendørs på skolen, f.eks. i kantinen eller på øvrige fællesarealer el.lign.
Undtagelse
Kravet gælder ikke, når
1. Elever og kursister medvirker i undervisning eller uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler,
idrætslokaler, værksteder, klinikker og laboratorier m.v.
2. De kun er sammen med elever og kursister fra deres stamklasse eller -hold, eller hvis de på
kostafdelinger alene er sammen med personer fra deres hus-, familie-, og primærgruppe eller
lignende.
3. De aflægger prøve.
Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det
gælder eksempelvis under kortvarig siddende indtagelse af mad og drikke eller ved indtagelse af medicin,
eller hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
Man må kun tage mundbind eller visir af på fællesarealer, når elever og kursister f.eks. indgår i
gruppearbejde med elever og kursister fra deres stamklasse eller -hold.
Fritagelse brugen af mundbind
Elever og kursister, der mener, at de er fritaget fra kravet om at bære mundbind eller visir, skal
1. Udarbejde en skriftlig begrundet redegørelse om hvorfor man er fritaget
2. Redegørelsen afleveres til ansvarlige afdelingsleder på uddannelsen
Herefter vil skolen lave en konkret individuel vurdering, om den pågældende er fritagelse fra kravet. Hvis
skole godkender redegørelsen og dermed fritagelsen, skal eleven og kursisten bære dokumentation herfor
på skolen. Eleven og kursisten kan styrke sin redegørelse med relevant dokumentation der kan understøtte,
at den pågældende er fritaget fra kravet om mundbind eller visir.
Hvis EUC Sjælland vurderer, at redegørelsen fremstår utroværdigt og/eller med manglende dokumentation,
kan skolen ikke tillade adgang for eleven eller kursisten. En badges eller klistermærke der er hentet på bl.a.
apoteket er ikke relevant dokumentation.
Fritagelse betyder
Smitterisikoen ved ikke at bære mundbind eller visir er større. Det betyder at man ikke kan færdes på
fællesarealer indendørs som kantine mm. Man skal holde 2 meters afstand til de øvrige elever, kursister og
undervisere m.fl.
Bortvisning
Brud på kravet om brug af maske vil betyde bortvisning

