COVID-19. Generel information.
Kære camp-deltagere og forældre
Vi har her samlet information om vores retningslinjer for COVID-19 ved
afholdelse af camps hos Science Talenter. Retningslinjerne er gældende
til og med 17. august 2021.
Vi følger myndighedernes til enhver tid gældende retningslinjer for
COVID-19.
Er der spørgsmål, som ikke er besvaret her, er I altid velkommen til at
kontakte leder af Team talent drift, Signe Ammitzbøll Suhr, på

sas@astra.dk eller 2685 8363.
Test
Science Talenter opfordre - på det kraftigste - til at campdeltageren er ny-testet
ved ankomst til campen. Dette gør at vi alle bedst kan passe på hinanden.

Find nærmeste testcenter her:
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/kort-over-covid-19-testcentre
Ankomst og afhentning
Ved ankomst afleveres campdeltageren ved indgang til Videncentret og går selv
ind, hvor de vil blive modtaget af Science Talenters personale. Hvis eleverne har
forældre med ved ankomst, kan der siges farvel på græsset ved siden af
bygningen. Har man behov for at tale med personalet, må deltageren gå ind og
hente personalet, der så kommer ud til forældrene.
Ved evt. afhentning af elever bedes forældrene ligeledes blive udenfor på græsset
ved indgangen til Videncentret.
Undervisningen
Eleverne deles i familiegrupper af 4-6 elever. I dannelsen af grupper tages der
udgangspunkt i hvem eleverne deler bad og toilet med på hotellet.
Familiegrupperne fungerer som udgangspunkt også som grupper ved
gruppearbejder, spisning og andre aktiviteter.
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Pauser
Pauser vil så vidt muligt foregå udendørs og på fællesarealerne.
Overnatning
Overnatning vil foregå på enkeltværelser på vores Talenthotel. Campdeltagerne
sover opdelt drenge og piger. Deltagerne vil dele bad og toilet to og to. Man deler
altid bad og toilet med én fra sin familiegruppe.
Der vil være personale fra Science Talenter på Talenthotellet hele natten.
På Talenthotellet er der dyner, puder, sengelinned og håndklæder. Eleverne skal
medbringe personlige toiletartikler (f.eks. shampoo, tandbørste). Alle elever vil få
udleveret deres eget håndklæde til toilet og bad.
Eleverne sørger selv for, at der bliver luftet ud på værelset 2 gange dagligt á 10
min.
Hyppig rengøring
Der vil være hyppig rengøring på alle fælles kontaktpunkter i Videncentret og på
Talenthotellet. Der vil være let adgang til håndvask og sprit i videncentret, på
Talenthotellet og i kantinen.
Forplejning
Eleverne spiser i deres familiegrupper og ved afmærkede pladser. Der vaskes
hænder før måltider og afsprittes hver gang, inden man tager mad.
I tilfælde af smittet elev
Ved opstart af campen, bliver kontaktoplysningerne til forældre tjekket sammen
med eleverne. Der vil være tale om oplysningerne: fornavn, telefonnummer og
evt. e-mail. Dette slettes senest 21 dage efter afholdelse af camp-forløbet.
Oplysningerne skal bruges i tilfælde af, at vi har behov for at komme i kontakt
med forældre under campen og i forbindelse med evt. smitteopsporing.
Bliver eleven syg, eller er der mistanke om sygdom, vil eleven øjeblikkeligt blive
isoleret på værelset, og forældrene kontaktet. Det forventes, at forældrene straks
henter sit barn!
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