TURs retningslinjer for afholdelse af TUR Faglærerkurser under Corona – COVID-19
Kære deltager på TURs faglærerkursus
Vi er glade for at du deltager på TURs Faglærerkursus
Vi vil rigtig yde dig en god service og derfor kan du nedenfor læse hvilke
retningslinjer vi har besluttet i TUR, når vi afholder faglærerkurser her under
COVID-19:
• Vi sikrer at der er god afstand mellem hver deltager og derfor står bordene
med god afstand.
Hvis der er et stort mødebord – er pladserne fordelt med god afstand.
• Vi overfylder ikke vores faglærerkurser, på den måde sikrer vi både en god
kvalitet og vi forsøger også, at du kan holde god afstand til de andre
deltagere.
• Luft venligst ud i lokalet når I holder pauser – god ventilation er med til at
mindske risiko for smitte.
• Kursuslederen spritter borde, stole og håndtag mv. af i pauserne.
• Der står håndsprit i lokalet og vi opfordrer til, at du enten vasker hænder
eller benytter håndsprit hyppigt.
• TUR har aftalt med kursusstedet/hotellet, at I får potionsanretninger til
frokost og aftensmad eller servering ved bordet. Buffet undlader vi.
Der er sørget for håndsprit i restauranten/kantinen og der er adgang til
håndvask.
• TUR stiller mundbind til rådighed og i denne mappe finder du en lille pose
med mundbind, som du kan benytte jf. de gældende retningslinjer fra
Sundhedsstyrelsen.
•

TUR indsamler telefonnummer på hver deltager, så vi kan kontakte dig, hvis
en af deltagerne bliver testet positiv med COVID-19 inden for de næste 14
dage, hvis du ikke allerede har sendt en mail til Jane i TUR med dit telefon
nummer, så gør det venligst i næste pause på: je@tur.dk, tak
Telefonnumre bliver slettet igen efter 2 måneder og bliver ikke udleveret til nogen.
Blot en lille oplysning: Denne mappe er pakket af Jane i TUR, som bar handsker under pakningen.
Jeg håber du får et godt og udbytterigt kursus og vi gør dette fordi……

Vi skal passe på hinanden

