Anbefalinger for kursusafvikling vedr. Sundhedsstyrelsens kurser
Sundhedsstyrelsen har som øverste sundhedsmyndighed en særlig forpligtelse til at gå forrest
i smitteforebyggelsen af Covid-19.
Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen som udgangspunkt at max 20 personer bør opholde sig i
samme lokale samtidigt i forbindelse med møder og kurser i sundhedssektoren. For lokalets
størrelse og indretning gælder de nationale retningslinjer om afstand, fortrinsvis blive siddende, sikre udluftning, rengøring og håndvask/afspritning m.v.
I forhold til afvikling af kurserne i den lægelige videreuddannelse nedlægges der et forsigtighedsprincip for klinikere – fordi de kommer fra flere områder i landet, og er tæt på mange og
personer i øget risiko i dagligdagen.
Ud fra forsigtighedsprincippet fastsættes følgende for kursusafvikling:

















Som udgangspunkt bør der ikke være mere end 20 personer til stede i samme lokale
på samme tid.
Hvis der er særlige argumenter for den pædagogiske læring, for kursets afvikling, for
nødvendig deltagelse for at kunne blive færdig som speciallæge inden for uddannelsestiden m.v. kan der gennemføres kurser med mere end 20 personer i lokalet. Det
skal i så fald være så få ekstra deltagere som overhovedet muligt.
Ved kursusgennemførelse med mere end 20 deltagere skal der altid, forud for kursusafvikling, afsøges muligheder for om nogle kan deltage virtuelt, om undervisningen
ligeså hensigtsmæssigt kan formidles virtuelt, om holdet kan deles op i flere lokaler
m.v.
Under kursusafviklingen skal det sociale samvær i pauser m.v. begrænses mest muligt – og deltagerne skal huske den behørige afstand.
Der bør ikke være socialt samvær efter kurset er slut.
Der skal ske mindst mulig ”mingling” i pauserne.
Kursuslokalet skal udluftes under hver pause.
Pauser afvikles så vidt muligt i det fri/udendørs fremfor i fælles indendørs områder.
Der kan indlægges pause hver 45. minut, med henblik på at begrænse samvær samt
sikre udluftning af lokalet.
Det skal vurderes om programmet kan kortes ned.
Undervisere og kursisterne skal forlade kurset, så snart det er færdigt.
Der må alene ske tallerkenservering og/eller buffet alene til kursusdeltagerne på det
konkrete kursus.
Al ophold i fællesområder, herunder på toiletter m.v., skal ske med mundbind på,
hvis det helt ekstraordinært ikke er muligt at holde afstand. I øvrigt skal kursusstedets
regler herfor følges.
Kursusleder har en særlig forpligtelse til at indskærpe regler ved kursusstart og under
kurset, ved behov.

