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Ungdomsbyen retningslinjer if. til COVID-19 
Overordnet princip: Ungdomsbyen følger anbefalinger og anvisninger fra Sundhedsstyrelsen, Statens 
Serum Institut, Styrelsen for Patientsikkerhed og Børne- og Undervisningsministeriet, som vi har rådført os 
med i august 2020. Vores udprægede fokus på praksisfaglige aktiviteter, gruppeøvelser og hands on-brug 
af værktøjer og udstyr gør, at klasser indimellem fraviger afstandskravet i Ungdomsbyen. Eleverne er 
derfor hinandens nærkontakter. Vi tilstræber høj hygiejne og samme elevgrupper hele dagen samt spisning 
ude under tag. Læreren har det overordnede ansvar for elevernes adfærd på aktiviteterne og i pauserne. 
 
Procedure: 
 
Når I ankommer til Ungdomsbyen (UB), Global Platform, Fælledvej 12, 2200 KBH N 

• Ved ankomst til UB tager vi imod jer ved indgangen, når I ringer til hovednummeret på 44 91 46 46  

• Hold afstand og hold til højre for forbipasserende 

• Følg alle anvisninger på skilte i fælles rum og på trapper  

• Undgå kontaktpunkter som gelænder, lyskontakter og dørhåndtag  

• ”Giv albue eller fod” – og giv ikke håndtryk, kram, kindkys og lignende 

• Lokalt hos jer aftaler vi, hvad vi gør, eller følger nogenlunde samme procedure lokalt 
 
Rengør hænder og kontaktflader 

• Vask med det samme jeres hænder, når I ankommer til Ungdomsbyens hus hos Global Platform  

• Opdel klassen i 3 grupper. Den ene gruppe går direkte med den pædagogiske konsulent til 3. sals 
toilet/håndvask. 2 andre grupper vasker hænder på 2 toiletter i foyer/ gården. Husk afstand   

• Rengør hænder og udstyr grundigt efter hver bruger. Helst med håndvask og ellers ved afspritning  

• Rengør altid hænder før spisning og aktiviteter. Efter toiletbesøg, pauser og ved hoste/nys i hånden 
 

På kurserne 

• Ungdomsbyens pædagogiske konsulent bærer mundbind eller visir 

• Der holdes 2 meters afstand til eleverne ved fælles instruktioner og samlinger samt præsentationer  

• Vi sørger for så vidt muligt at holde 1 meters afstand ved aktiviteter, hvor det er muligt  

• Unødig bevægelse på tværs af lokalet skal så vidt muligt forhindres 

• Der luftes ud med gennemtræk ved hver pause 

• Vi spritter/vasker udstyr, hver gang det skifter hænder mellem brugere/elevgrupper 

• Vi tilstræber 1 meters afstand og placering uden ansigt til ansigt ved afstande under 1 meter 
 
I pauser 

• I korte pauser går eleverne i gården (Husk at undgå gelænder, lyskontakter og dørhåndtag) 

• I frokostpausen spiser eleverne i gården under halvtag udenfor (husk håndvask før) 

• Klassens lærer spritter borde og kontaktflader af, mens UB’s pædagogisk konsulent lufter ud 
 

Hvor må elever og lærere opholde sig?  

• I må opholde jer i Ungdomsbyens undervisningslokaler og i 2. baggård 

• Eleverne må gå på gaden efter aftale med klassens lærer 

• I må ikke benytte elevatoren 

• Følg skilte og anvisninger på fælles gangarealer, på trappeopgange og wc 
 
Sygdom 

• Hvis elever eller voksne får det dårligt i løbet af dagen, skal klassens lærere straks advisere 
Ungdomsbyens pædagogiske konsulent, som træffer afgørelse om, kurset kan fortsætte 

• Alle skal til enhver tid følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer og ikke komme i Ungdomsbyen, hvis 
man har symptomer på sygdom. Det gælder også milde symptomer som forkølelse og ondt i halsen  

• Elever og lærere fra hele klassen skal blive hjemme i 48 timer efter evt. symptomer er ophørt, da 
afstandskravet indimellem kan blive fraveget pga. Ungdomsbyens praksisfaglige gruppeaktiviteter  

 
Med forbehold for force majeure og nye anbefalinger og vejledninger om Covid-19 fra myndigheders side. 
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