
Corona-forholdsregler for Institut for Kemi gældende fra 20. maj 2020 

 

Der er blevet åbnet yderligere op for hvor mange vi må være i huset og hvad vi må lave. 

Der må nu både være personer, der varetager kritiske funktioner (cryogener, dagvagt), kritisk 

forskningsaktiviteteter (20 samtidighedspersoner) samt opgaver ifb. med uddannelse, eksamen og 

vejledning. Derfor bliver vi i fase 2 en del flere personer samtidig på Kemi, og der skal stadigvæk holdes styr 

på hvem, der er her hvornår og hvorfor, samt i hvilket lokale (primære lokale). 

Der er med overgangen til fase-2 af genåbningen kommet nye generelle retningslinjer fra både 

sundhedsstyrelsen og fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som vi skal følge. Specielt er ”retningslinjer 

for genåbning af forskningslaboratorier” opdateret i denne uge. 

 

På Kemi (Langelandsgade 140) betyder det:  

Bevægelse rundt i huset skal stadig minimeres til det strengt nødvendige og clean hand/ dirty hand iagttages 

stadig. 

Laboratorier: Der må være én person pr. ”fag” (lig med et vindue), dog må der være én person pr. stinkskab, 

hvilke få steder tillader mere end en person pr. fag. Vi vender nu tilbage til normal handske- praksis i 

laboratorierne, men vær ekstra opmærksom på håndhygiejnen! 

Kontorer: Arbejde der kan laves hjemmefra skal fortsat laves hjemmefra. I forbindelse med eksperimentelt 

arbejde kan man holde kortere pauser eller lave databehandling på kontorerne.  

Grænsen er en person pr. fag, dog må der være to ved vejledning og lignende, og dette skal forgå på et VIP-

kontor. 

Vejledere, der har haft vejledning på kontoret, må gerne fortsætte med at arbejde der resten af dagen. Hvis 

der afvikles flere vejledningsmøder samme dag, sprittes der af mellem disse. 

Køkkener: Medbring din egen madpakke og drikkevarer Der må ikke laves fælles mad eller fælles kaffe, og 

der må ikke benyttes fælles porcelæn og bestik. Køleskabe må gerne bruges til opbevaring af madpakker, og 

man må tage vand. Det er nu tilladt at spise i thekøkkener, men overhold 1 meters afstand. Husk afspritning 

efter hver brug af køleskab, vandhane/vask samt borde og stol. 

Hygiejne:  

- Brug handske, når ”kontaktpunkter” som dørhåndtag, keypads og lignende berøres 

- Sprit af med ethanol efter brug af fælles udstyr, vejledningssamtaler og lignende 

- Vær omhyggelig med håndhygiejne. 

Smittespredning:  

- Tag ikke på arbejde hvis du er syg  

- Informér din leder og dem du har været i kontakt med, hvis du bliver syg  

- Tag ikke på arbejde hvis du har været i kontakt med syge. 

Håndsprit: 

Der er opsat håndsprit ved alle indgange, og vi fordeler almindelig sprit i vaskeflasker til afspritning i 

laboratorier og på VIP-kontorer. Tag din egen håndsprit med til kontorbrug, indtil vi kan skaffe det på 

instituttet (restordre). Der gøres igen rent alle hverdage på instituttet, med speciel fokus på fælles 

kontaktpunkter. 

 


