
 
 
ROSKILDE UNIVERSITET  
HR/pbirk/kamol 27.08.2020 

 

 Side 1 af 3 
 

Retningslinjer for ophold på campus fra 16. august 2020 

I det følgende beskrives de overordnede retningslinjer for hvordan studerende, medarbejdere, censorer og 

eksterne samarbejdspartnere mv. skal forholde sig, når de er på campus. Retningslinjerne tager 

udgangspunkt i de udmeldte retningslinjer fra myndighederne.  

 

Vi beder dig sætte dig godt ind i retningslinjerne, inden du møder op på RUC. Alle der færdes på RUC 

har ansvar for at overholde retningslinjerne. 

 

De vigtigste forholdsregler for at hindre smittespredning af coronavirus er: 

- Mød ikke op på campus hvis du har symptomer på COVID-19. 

- Hold god hygiejne med fokus på hosteetikette og håndhygiejne.  

- Hold afstand; hav fokus på at reducere nær fysisk kontakt med andre. 

 

Adgang til campus 
Campus er åben for alle.  

 

Se information om åbningstider og eventuelle forholdsregler for fælles faciliteter:  

Kantinen: https://intra.ruc.dk/nc/alt-om-campus/campus-a-aa/kantinen-paa-ruc-simply-cooking/  

Roskilde Universitetsbibliotek: https://ruc.dk/roskilde-universitetsbibliotek  

Servicedesk og reception: https://intra.ruc.dk/nc/for-ansatte/service-til-ansatte/ruc-digital/  

StudentHub https://intra.ruc.dk/nc/dk/for-studerende/student-hub/  

Studenterhuset: https://intra.ruc.dk/nc/dk/for-studerende/student-hub/ 

 

Du bør begrænse din færden på campus, så du kun opholder dig i den/de bygninger eller områder i 

bygningen, hvor du har et nødvendigt ærinde. Indgang og udgang af bygninger skal ske tættest muligt på 

det lokale, du skal være i. 

 

Det generelle forbud mod større forsamlinger gælder ikke på Roskilde Universitet og andre steder, som er 

omfattet af ”Bekendtgørelse om genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med 

håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19)” som trådte i kraft den 1. august 2020 – men vi skal 

stadig overholde anbefalingen om mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum, og 

mindst 2 meter i situationer hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte fx sang, råb og foredrag. 

 

Vær opmærksom på din adfærd og undgå så vidt muligt at blive det, som sundhedsmyndighederne 

definerer som ”nær kontakt”. På campus er det særlig relevant at være opmærksom på tæt “ansigt-til-

ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med 

personen). Hvis man har fulgt Sundhedsstyrelsens råd om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne, vil det 

være meget få personer, der kan kategoriseres som en nær kontakt. Nære kontakter vil typisk være dem, 

man bor sammen med eller på anden måde har tæt kontakt med i dagligdagen. Se evt.  

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Naer-kontakt-

090720.ashx?la=da&hash=2FA54E7E3536D820A53ABE17B7A48B2E6462B2C6 

 

Selvom Sundhedsstyrelsens retningslinjer efterhånden er velkendte, kan der opstå situationer, hvor man 

kan blive i tvivl om, hvad der er bedst at gøre, og hvad der er nødvendigt. Du kan ikke finde nedskrevne 

retningslinjer for alle situationer på campus, så brug din sunde fornuft. Vis hensyn til andre – og vær 

hjælpsom hvis du bliver opmærksom på andre, som har svært ved at agere i den nye hverdag. 
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Hygiejne og afstandskrav  
Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om afstand og hygiejne skal overholdes. Der er opsat skilte med 

retningslinjerne på dansk og engelsk på campus. 

 

Alle bør vaske/afspritte hænder grundigt ved ankomst til RUC samt jævnligt under opholdet på campus – 

og hver gang man starter og sluttter et fysisk møde i et mødelokale. Der er adgang til håndvask og sæbe i 

alle bygninger (toiletter og køkkener). Håndsprit er opsat ved indgange, i køkkener mv. Der er i alle 

sekretariater adgang til afspritningsservietter til desinfektion af borde mv. 

 

Der er opsat skilte med angivelse af max. antal personer i mødelokaler mv. Desuden gælder: 

- Kun 1 person i elevator ad gangen 

- Kun 1 person i kopirum ad gangen 

- Antal personer i fælleskontorer afklares med nærmeste leder – se FAQ: https://intra.ruc.dk/for-

ansatte/corona-info/hr-corona-faq/ 

Der kan efter behov udarbejdes lokale retningslinjer og foretages afstandsmarkering, afskærmning mv. 

for at nedsætte smitterisiko. 

Møder og undervisning, herunder vejledningsmøder, skal afholdes i tilstrækkeligt rummelige lokaler, dvs. 

mindst 1 meters afstand mellem deltagerne. Campusservice sørger for at sætte borde og stole op med 

korrekt afstand. Møblerne må ikke flyttes. Max. antal personer i mødelokalet jf. skiltning skal respekteres. 

Ved tilrettelæggelse af møder, undervisning og andre aktiviteter bør man forsøge at reducere 

kontakttiden, fx planlægge formøder over telefon/skype, samt holde eventuelle pauser udendørs og lufte 

godt ud i lokalet imens. 

 

Køkkenfaciliteter må benyttes, men vær opmærksom på at spritte af og rydde op efter dig.  

De steder, hvor der er personlig henvendelse, såsom receptionen, biblioteket, IT- support og Student Hub 

er opsat skærme. Medarbejdere har adgang til engangshandsker og mundbind, hvis de har behov for eller 

ønske om dette til at udføre visse jobfunktioner.  

 

Rengøring i bygningerne er øget ift. normalt, inkl. afspritning af dørhåndtag og andre kontaktflader to 

gange dagligt.  

 

Personer i øget risiko 

Nogle personer er i øget risiko for at få alvorlig sygdom, hvis de smittes med corona. Læs mere her: 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Haandtering-af-COVID-19-Anbefalinger-til-personer-i-oeget-

risiko 

 

Hvis du er medarbejder i øget risiko: læs mere her https://intra.ruc.dk/for-ansatte/corona-info/hr-corona-

faq/ 

Hvis du er studerende i øget risiko: læs mere her https://intra.ruc.dk/for-studerende/student-hub/corona-

faq-for-studerende/ 

 

Hvis du er i øget risiko, skal du følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om øget afstand, mundbind 

mv. I særlige situationer kan universitetet beslutte, at alle deltagere i en konkret aktivitet skal bære 

mundbind for at tage særligt hensyn til en eller flere deltagere i aktiviteten (studerende, undervisere og 

andet personale), der kan være i øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19. Medarbejdere kan rette 

henvendelse til deres nærmeste leder med henblik på at få vurderet, om en given situation er af en sådan 

særlig karakter. Studerende skal rette henvendelse til corona-stud@ruc.dk 

 

Håndtering af sygdom 

Hvis du har symptomer på COVID-19, må du ikke møde op på campus.  
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For medarbejdere gælder, at du skal blive hjemme, give din nærmeste leder besked og om nødvendigt 

sygemelde dig. Sygemelding sker efter sædvanlig procedure, og du skal registrere det i Promark. Læs 

mere om sygdom som ansat på RUC her: https://intra.ruc.dk/for-ansatte/corona-info/hr-corona-faq/ 

 

Hvis en person, der har været på campus, konstateres smittet med COVID-19, vil de personer, som den 

pågældende har været i nær kontakt med i det relevante tidsrum for mulig smitte, blive orienteret af 

ledelsen. Nære kontakter skal tage hjem og kontakte egen læge mhp. at få foretaget test, og endvidere 

forholde sig som beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Der vil dog i de allerfleste arbejds- og 

uddannelsessituationer ikke opstå nære kontakter på arbejdspladsen.  

 

Hvis du som studerende konstateres smittet med COVID-19, skal du følge Sundhedsstyrelsens 

retningslinjer for smittede og opsporing af nære kontakter, og hurtigst muligt skrive til corona-

stud@ruc.dk Du vil herefter blive kontaktet af RUC’s corona-koordinator https://intra.ruc.dk/for-

ansatte/corona-info/corona-koordinator/ 

 

Du finder Sundhedsstyrelsens retningslinjer for smittede og opsporing af nære kontakter her: 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Information-til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus-og-til-

dig-der-skal-testes 

 

Hvis du er testet positiv med COVID-19, skal du være symptomfri i 48 timer, før du må komme på 

campus igen. 

 

Hvis du bliver sløj med COVID-19-symptomer, mens du er på campus, skal du straks kontakte din 

leder/underviser. Derefter skal du tage hjem og kontakte egen læge med henblik på test. 
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