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VELKOMMEN TILBAGE – GENÅBNING
Den 6. april 2021 åbner Campus Vejle igen dørene for alle ansatte, elever og kursister og vi er klar.
Vi har glædet os til denne dag. Om end vi fortsat er pålagt restriktioner, er vi sikre på, at vi sammen nok skal
løfte opgaven.
Velkommen tilbage til vores elever og kursister, I har været savnet. Tak fordi I har hængt i og tak for jeres
omstillingsparathed. I har gjort en kæmpe indsats og så snart vi kan, vil I få udleveret jeres lovede
”Velkommen tilbage gave” – Danmarks bedste romkugler fra Nr. Aaby bageri.
Vi har i det følgende samlet lidt informationer for at gøre det mere gennemskueligt at færdes på Campus
Vejle.
Dette er en generel information, så I skal altid holde jer opdateret på netop jeres uddannelse via Tango. Her
vil de forskellige uddannelsesledere holde jer opdateret.

ER DET SIKKERT AT MØDE OP PÅ CAMPUS VEJLE?
Ja – det er sikkert på Campus Vejle. Vi har vores eget servicepersonale ansat på skolen. Rengøringen gør altid
et stort stykke arbejde, men her i Corona tiden løfter de en kæmpe og vigtig opgave. De arbejder morgen,
middag og aften for at sikre os alle. Håndtag, lige flader m.m. bliver tørret af flere gange i løbet af dagen.
Pedellerne har sørget for at synliggøre zoner både ude og inde. Hver klasse/afdeling får tildelt en zone, så
alle ikke færdes rundt på hele skolen.
På Campus Vejle passer vi på hinanden, og derfor skal alle huske på at spritte af både ved ankomst og i løbet
af dagen, bruge mundbind/visir, holde afstand og ikke mindst skal vi bruge vores sunde fornuft, så skal vi nok
komme igennem det.

ANKOMST TIL CAMPUS VEJLE
Alle, der skal færdes på Campus Vejle, skal kunne fremvise en negativ Corona test, der ikke er ældre end 72
timer.
Se side 5 ”Hvornår kan du ophæve din selvisolation og møde på Campus Vejle”, hvis du har haft Corona.
Ankomst og indgang
Ved ankomst til Campus Vejle er kun hovedindgangene A, M og K åbne. Her vil man (i tidsrummet kl. 7.0014.00) blive mødt af en vagt.
Man skal man fremvise gældende negativ test eller tidligere positiv test (se side 5 ”Hvornår kan du ophæve
din selvisolation og møde på Campus Vejle”). Man opfordres til at benytte den indgang, som ligger tættest
på det klasselokale, man skal modtage undervisning i.
Det er strengt forbudt at benytte andre indgange eller åbne andre indgange for andre.
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FÆRDSEL PÅ SKOLEN
Hver klasse for tildelt en zone og må kun færdes inden for denne og kun med personer i samme zone.
Oplysning om zoner hænger i hvert klasselokale.
Afstandskrav i og uden for ens klasse
Når du er i din stamklasse, gælder der ingen afstandskrav. Når du går ud af din stamklasse, gælder
afstandskravet på 2 meter, det gælder også på valghold. Man må under ingen omstændigheder gå ind i andre
klasser end ens egen.
Det er ikke tilladt at tage ophold på gangen. Når du færdes på Campus Vejle, er du i bevægelse.
Krav om mundbind
Indtil der meldes andet ud, skal der bæres mundbind/visir ved færdsel indendørs på Campus Vejle.
Mundbindet/visiret må først tages af, når elever/ansatte/besøgende sidder på deres plads.
Du skal selv medbringe mundbind/visir!
Har man ikke midler til at købe mundbind, kan dette afhente gratis hos Vejle Kommunes borgerservice,
Mundbind kan også købes i informationen på Campus Vejle.
Stikprøvekontrol
Uddannelsesinstitutionerne er blevet pålagt at lave stikprøvekontrol på skolen. I vil derfor kunne blive mødt
at en vagt rundt på skolen og blive bedt om at fremvise negativ Corona test.
Sanktioner
Hvis du nægter at bære mundbind/visir på de påbudte steder på Campus Vejle, kan du bortvises fra skolen
og du vil få ført fravær.
Det samme gør sig gældende, hvis du som elev/kursist ikke efterlever de beskrevne retningslinjer på Campus
Vejle.

KANTINEN
Kantinen er åben men ikke for fysisk fremmøde. Mad bestilles forsat via https://kantine.campusvejle.dk/
Kantinen bringer maden ud

BIBLIOTEKET
Lån af biblioteksbøger og aflevering af bøger
Inden du går på biblioteket skal deres bookes tid på Tango!
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IT-SUPPORT
IT-afdelingen er naturligvis åben og sidder klar til at hjælpe. For at minimere fremmødet ved supporten, er
det vigtigt, at I først kontakter dem på enten telefon 72162666 eller via chat. Campusvejle.dk
Kan problemet ikke løses over enten telefon eller chat, vil supporten hjælpe med at booke en tid, hvor man
kan møde op ved IT-afdelingen og få problemet løst.

SELVTEST PÅ SKOLEN FRA 6. APRIL 2021
Campus har netop ansat 10 supervisors (antal bestemt af staten). Inden opstart bliver de oplært hos Care
Link. Tag godt imod dem! De er blevet kastet ud i det, på et tidspunkt, hvor vi ikke har mange oplysninger
om, hvordan man forventer, at det kommer til at foregå.
Selvtesten vil forgå i hallen, hvor vi vil samle det antal man må og som supervisorerne kan klare af gangen.
Hvornår, hvilke stamklasse har testtid, bliver I informeret om fra jeres uddannelsesleder.
Hvor mange selvtest om ugen?
Campus tilbyder alle elever/kursister 2 selvtest om ugen.

TEST – GENERELT
Skal man testes på skolen, eller gælder gyldig test udefra?
Har du en gældende negativ test, behøver du ikke selvteste på skolen.
Skal man altid have en negativ test ved ankomst til Campus Vejle?
Ja - Selvom man kan testes på skolen, skal man ved ankomst til skolen have en negativ test, der ikke er ældre
end 72 timer.
Forlader man Campus i skoletiden, starter 72 timers reglen forfra ved ny ankomst.
Har du haft Corona se side 5 ”Hvornår kan du ophæve din selvisolation og møde på Campus Vejle”.
Vaccinerede:
Jf. gældende regler gør det ingen forskel, om en person er færdigvaccineret eller har begyndt vaccination –
man skal testes alligevel. (STIL 11/3-21).
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POSITIV TEST
Ved positiv test taget på Campus Vejle
Du skal informere den Corona ansvarlige på din uddannelse (se nedenfor) og din underviser med det samme,
forlade skolen og forsøge at undgå al kontakt med andre.
Sundhedsmyndighederne opfordret til, at man IKKE tager offentlig transport hjem, men at man, hvis det er
muligt, bliver hentet af sin nærmeste familie, hvis man ikke kan fragte sig selv.
Du skal gå i selvisolation.
Da der kan forekomme falsk positive svar ved antigentest, skal du hurtigst muligt testes med en PCR-test. Er
PCR-testen negativ, kan selvisolationen ophæves.
Man skal give Campus besked om svaret fra PCR testen!
Se kort over testcenter her:
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/kort-over-covid-19-testcentre
Ved positivt test svar uden for Campus Vejle
Du skal give Campus Vejle besked om positiv test svar og fortælle, hvem du har været i kontakt
med/hvilken zone du tilhører.
Får du et positivt testsvar i en weekend, bedes du kontakte din Corona ansvarlige – se nedenfor:
HHX

Joan Kaltoft

72162664

HF

Jens Tønning

72162798

EUD/EUX/
Åben læringscenter

Charlotte Witt

20645950

AVU

Henriette Haumann

40912239

Praktikcenter

Lillian Holm

25463663

Hvornår kan du ophæve din selvisolation og møde på Campus Vejle?
Iflg. SST:
Hvis personen testes positiv for COVID-19, skal personen blive i selvisolation:



indtil 48 timer efter, at personen ikke længere har symptomer, eller
efter 10 dage, hvis vedkommende har haft to feberfrie dage (uden brug af febernedsættende
medicin som fx Paracetamol), og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde
restsymptomer som hoste eller tab af smags- og lugtesans.

For en person, som testes positiv for COVID-19 uden at have symptomer, gælder følgende:


Den smittede person uden symptomer skal selvisoleres i 7 dage, efter testen blev taget (ikke 7 dage
efter modtaget testsvar) og anses herefter for at være smittefri. Udvikler den smittede person
symptomer i denne periode, kan selvisolationsperioden ophæves, når kriterierne beskrevet ovenfor
er opfyldt. Positiv test skal kunne fremvises ved ankomst til Campus for at beregne de 7 dage.
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Smittede personer skal ikke testes negativ for at komme tilbage igen på uddannelsesstedet. Testen kan
nemlig i en længere periode efter symptomophør være positiv pga. inaktiv virus, selv om man er rask og ikke
længere smitter.

HVIS DU HAR VÆRET I KONTAKT MED EN, DER NU ER TESTET POSITIV
Se retningslinjer fra SST her:
https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Naere-kontakter
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

PROCEDURE VED EVT. NEDLUKNING
Ved evt. ny helt eller delvis nedlukning skal I holde øje med Tango og/evt. hjemmesiden, der vil vi altid
opdatere jer. I nogle tilfælde kan det også være via E-boks eller sms.

SOM ELEV/KURSIST ER DET DIT ANSVAR AT







overholde de til enhver tid gældende restriktioner på Campus Vejle
at deltage i den planlagte fysiske undervisning. Campus Vejle har ikke pligt til at vise fysisk
undervisningen online
passe godt på dig selv og dine kammerater
huske at rydde op efter dig selv og derved hjælpe rengøringen. De arbejder ekstra hårdt i denne tid
for at sikre alles sundhed.
give skolen besked hvis du testes positiv for Corona
hele tiden at holde øje med Tango. Her finde du den præcise plan for genåbningen af netop din
uddannelse!

Link til SST – sådan forholder du dig ved positiv test:
https://www.sst.dk//media/Udgivelser/2020/Corona/Test/Testet_positiv_pjece_kort.ashx?la=da&hash=96CCF3988073E3ED49
2E7C47C4513EDB748075FF

AH - opdateret den 8/4-21
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