
Genåbningsforholdsregler for Institut for Kemi – version 28-05-2020 

Vi er nu genåbnet for alle medarbejdere på Institut for Kemi. Her følger lokale retningslinjer for Institut for 

Kemi (Langelandsgade 140). Vær fortsat opmærksom på AU’s overordnede retningslinjer, der findes på 

chem.medarbejdere.au.dk. Medarbejdere og studerende har alle et ansvar for at: 

 

 beskytte sig selv og andre mod smitte og skal derfor følge Sundhedsstyrelsens råd i forhold til 

COVID-19. 

 efterleve Aarhus Universitets retningslinjer for genåbningen 

 bidrage til, at arbejdet kan gennemføres uden forøget smitterisiko 

 

Bevægelse rundt i huset skal stadig minimeres til det nødvendige og vi skal være særligt opmærksomme på 

hygiejne og på at holde mindst 1 m afstand til hinanden hele tiden. 

På alle døre vil der komme skilte med anvisning om maksimalt antal personer i lokalet. Ind til alle skiltene er 

oppe, skal man forholde sig til hovedreglerne for antal beskrevet nedenfor. 

Hejmmearbejde: Hvis det er muligt i forhold til dine arbejdsopgaver, er det fortsat en mulighed at arbejde 

hjemmefra.  

Laboratorier: Der må som udgangspunkt være én person per ”fag” (lig med et vindue), dog må der være én 

person per stinkskab, hvilke de fleste steder tillader mere end en person pr fag. Vi laver en vurdering af de 

enkelte lokaler, og der kommer opslag på dørene med anvisning af antal.  

Vi vender nu tilbage til normal handskepraksis i laboratorierne, men vær ekstra opmærksom på 

håndhygiejnen! Dvs afsprit hænder når du går ind i et nyt lokale og sprit alle berørte overflader af efter 

endt brug, slut af med at bruge håndsprit. 

Værkstederne: Er åbne igen. Hold afstand og afsprit ting der sendes til reparation. 

Kontorer: Der må nu arbejdes på kontorerne igen. Der skal mindst være en meter fra ”centrum af sæde til 

centrum af sæde”  

Ved vejledning må der være tre personer på VIP-kontorer hvis afstanden kan holdes. 

Hvis der afvikles flere møder samme dag, sprittes der af mellem disse. 

Flermandskontorer: der må være 4 personer i 1-fags kontorer i bygning 1511-1512, og 5 i 1-fagskontorer i 

1510 og 1513. Andre kontorer anvises med seddel på døren. 

Køkkener og kaffemaskiner: Kaffemaskiner og lignende må bruges igen. Vær grundig med hygiejnen hvis 

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

tage vand. Det er tilladt at spise i thekøkkener, men overhold 1 meters afstand, dvs. hver anden stol, og 

skråt overfor hinanden. Husk afspritning efter hver brug af køleskab, vandhane/vask samt borde og stol. 

Brug håndsprit når du kommer ind i køkkenet og som det sidste når du har ryddet op efter dig og sprittet 

overflader af. Brug køkkenruller i stedet for fælles viskestykker når muligt. 

Mødelokaler: Kan bruges igen, men hold afstand og sprit rørte overflader af efter brug. Benyt hver 2. plads, 

og sid skråt over for hinanden. Brug håndsprit når du kommer og når du forlader lokalet. 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/SST_Corona_A4_print-V2.ashx?la=da&hash=8FF9E998D9C156DCEA3FB4813408321D1304C4C6
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/SST_Corona_A4_print-V2.ashx?la=da&hash=8FF9E998D9C156DCEA3FB4813408321D1304C4C6
https://medarbejdere.au.dk/corona/til-medarbejdere/


Andre fællesfaciliteter: Eksempelvis printere og lignende. Der vil være sprit og håndsprit tilgængeligt, og 

betragtes ellers som de yderligere fællesområder og laboratorier – så håndsprit før og efter brug, sprit de 

dele af du har rørt ved. 

Låsesystem: Skallen er aflåst 24-7. indre døre er låst op i dagtimerne (7.30-17) og er låst (uden PIN) om 

natten og weekender/helligdage 

Hygiejne:  

- Brug håndsprit når du ankommer til og når du forlader et sted i huset. 

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

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

- Vær omhyggelig med håndhygiejne. 

- Ved behov for tættere kontakt i kort tid (2 ved 1 skærm, 2 i samme stinkskab i kort tid el. lignende) 

skal mundbind bruges – disse er i restordre, men så snart de er tilgængelige fås de i butikken 

Der er opsat håndsprit og handsker ved alle indgange og vi fordeler almindelig sprit i vaskeflasker og 

dispensere med håndsprit i laboratorier, kontorer og mødelokaler. Når flasken er ved at være tom, kan den 

byttes til en fuld i Butikken. Det samme gælder køkkenruller, som anbefales placeret i køkkener og på 

kontorer. 

Undgå smittespredning: 

- Tag ikke på arbejde hvis du er syg eller har symptomer 

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

- Tag ikke på arbejde før du har talt med din leder, hvis du har været i kontakt med syge 


