
 

 

Smittevernsveileder for DMMH, høsten 2021 
 

Formålet med denne veilederen er å begrense spredningen av koronaviruset. 
Alle studenter, ansatte og besøkende ved DMMH må forholde seg til disse 
smittevernstiltakene. 
 
Smitteforebyggende tiltak 

 
- Personer som har symptomer på luftveisinfeksjoner, skal ikke delta i 

undervisningen eller oppholde seg på campus 
- God hånd- og hostehygiene må opprettholdes 

Vask av hender med såpe og vann er anbefalt. Om det ikke er mulig benyttes 
desinfiseringsmiddel. Hendene skal vaskes før og etter undervisningstimer som 
innebærer bruk av felles instrumenter, verktøy, treningsutstyr eller annet 
pedagogisk materiale/utstyr. Ved bruk av felles utstyr, skal en forsøke å legge 
opp aktivitetene slik at det blir færrest mulig brukere av samme utstyr.  

- Redusert kontakt og avstand mellom personer 
Det skal holdes 1 meter avstand mellom personer på campus. Det er unntak for 1 
meteren under selve undervisningen. Det oppfordres likevel til å holde avstand 
når dette ikke er til ulempe i undervisningssituasjonen. I auditorium oppfordres 
det til en ledig plass mellom hver enkelt, så langt dette er mulig. I 
klasserommene oppfordres det til at det sitter kun en ved hver dobbelpult, så 
langt dette er mulig. 

- Renhold og desinfiseringsmiddel 
Renholdspersonalet skal ha ekstra fokus på rengjøring av berøringsflater 
(dørhåndtak, automater, bordflater etc.).  
 
Varsling ved smitte 
 

- Ved påvist smitte skal det varsles til høyskolen umiddelbart. Ansatte varsler til sin 
personalleder. Studenter varsler direkte til rektor på tlf 99245975 eller e-post 
ebsk@dmmh.no, alternativt prorektor for barnehagelærerutdanning Eva Stai 
Brønstad på tlf 95773941 eller på e-post esb@dmmh.no 

 
Ved smitte på campus 
 

- Dersom et smittetilfelle blir kjent, skal videre tiltak avklares med 
smittevernkontoret. Informasjon til mulige involverte (ansatte og/eller studenter) 
skal gå ut så raskt som mulig, i samråd med føringer fra smittevernkontoret. 
Beredskapsgruppen informeres, og innkalles til møte ved eventuelt behov for 
drøfting av tiltak.  

 
Bruk av hjemmekontor 
 

- De generelle reglene for bruk av hjemmekontor gjelder (intranett: 
personalhåndbok/Arbeidstid og fravær):  
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- For administrativt ansatte kan hjemmekontor praktiseres etter søknad og 
innvilges dersom tjenesten tillater det. 

- Vitenskapelige ansatte kan dersom faglige grunner tilsier det, ha hjemmekontor i 
inntil 3 sammenhengende dager uten søknad i løpet av en uke. Dette kan ikke 
etableres som en fast ordning over tid. En må være tilgjengelig på mail og 
telefon. 

- Personer som har symptomer på Covid-19 skal holde seg hjemme og la seg teste. 
 
Møter 
 

- Møter kan gjennomføres på campus så lenge avstand mellom deltakerne kan 
holdes. Møter gjennomføres digitalt dersom det ikke finnes egnede lokaler. 
 
Generelt 
 

- De gjeldende smittevernrådene fra FHI skal til enhver tid følges   
- Spørsmål rundt smittevern ved DMMH kan sendes til beredskap@dmmh.no  
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