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Erhvervsakademisektorens håndtering af COVID-19  

Udbruddet af COVID-19 virus i Danmark indebærer en særlig risiko og en særlig forplig-
telse for uddannelsesinstitutionerne. Det store antal mennesker, som dagligt har deres 
gang på institutionerne, udgør en særlig risiko for smittespredning. For at håndtere de 
ofte ens problemstillinger på tværs af sektoren er erhvervsakademierne enedes om en 
række fælles overordnede retningslinjer, som er styrende for den lokale indsats på in-
stitutionerne. Retningslinjerne er fastlagt for at skabe ensartethed og dermed reducere 
uvished og utryghed blandt studerende og personale på institutionerne, som ellers hur-
tigt ville høre om andre måder at håndtere problemerne på, og dermed så tvivl om de-
res egen institutions håndtering. 
 
Det overordnede sigte med retningslinjerne er at sikre, at undervisningen i videst mu-
ligt omfang kan gennemføres uden afbrydelser for de studerende. Med afsæt i den na-
tionale strategi om at inddæmme virussen og strække dens udbredelse over tid for ikke 
at overbelaste sundhedsvæsenet arbejder har sektoren fastlagt nedenstående ret-
ningslinjer. 
 

Generelle forhold 
Alle institutioner følger de retningslinjer, myndighederne fastlægger om rejser, karan-
tæne og adfærd i det daglige med henblik på at kommunikere ændringer til studerende 
og medarbejdere. På hver institution er der udpeget en central kontaktperson. 
 
 
Danske Erhvervsakademiers rektorkollegium holder løbende kontakt om håndteringen 
af nye udfordringer – også med henblik på at opdatere de fælles retningslinjer. 
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I det daglige 
Uanset om man er medarbejder, studerende eller gæst, skal man overholde anbefalingerne om hygiejne på 
institutionerne. Det vil sige:  
 

- Hyppig håndvask og brug af håndsprit. 
- Ingen håndtryk, kys eller kram. 
- At man skal holde fysisk afstand til hinanden. 
- At nysen og hosten skal ske i albuen, ikke i hånden eller ud i luften. 

 
Kantinedriften opretholdes for indeværende men med skærpede krav om brug af håndsprit ved indgangen 
til buffet-områderne. Det kan på et senere tidspunkt blive nødvendigt at genoverveje fortsat drift. 
 

Udlandsophold 
Ingen studerende eller medarbejdere kan sendes på tjenesterejser, studieture eller udvekslingsophold i de 
lande, som udenrigsministeriet fraråder indrejse til. Det gælder både de rødt og orange markerede lande og 
områder- se nærmere på https://um.dk/da/. Institutionerne opretholder et overblik over, hvilke udlands-
ophold der er planlagt med henblik på at kunne aflyse dem, jf. myndighedernes risikovurderinger. 
 
Hvis en medarbejder eller studerende efter 2. marts har opholdt sig i et land eller område, hvortil udenrigs-
ministeriet helt fraråder indrejse (rødtmarkeret), skal vedkommende holde 14-dages hjemmekarantæne. 
Det gælder også for studerende i praktikophold. Institutionerne vil i det omfang, det er muligt, søge at 
sikre, at disse studerende kan følge undervisningen ved selvstudium eller på anden måde. 
 
Gæster er velkomne på institutionerne, så længe de ikke siden 2. marts har opholdt sig i risikolande eller på 
anden måde har været udsat for smittefare. Institutionerne vil dog løbende vurdere deres aktiviteter med 
eksterne parter i lyset af den aktuelle situation. 
 

Møder og konferencer 
Ledelserne på erhvervsakademierne vurderer ligesom den enkelte medarbejder, om afholdelse af og delta-
gelse i møder, konferencer og lignende er umiddelbart nødvendige at deltage i, eller om de bør udskydes. 
 
Gældende fra nu og indtil andet måtte blive meddelt, afvikler sektoren kun arrangementer som konferen-
cer og seminarer, hvis afholdelse er kritisk for kerneaktiviteterne uddannelse, forskning og rådgivning. Ar-
rangementer, som ikke er kritiske for uddannelse, forskning og rådgivning, aflyses eller udskydes – det gæl-
der også arrangementer med under 1000 deltagere.  
 
Hvis afholdelsen af et arrangement vurderes at være kritisk i forhold til uddannelse, forskning eller rådgiv-
ning og derfor bør afvikles, så følges myndighedernes anvisninger på coronasmitte.dk nøje.  
 
Sociale arrangementer på institutionerne bør aflyses eller udskydes. 
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Ved sygdom 
Ved mistanke om sygdom skal studerende og medarbejdere straks søge læge og følge den lægefaglige vur-
dering. Vedkommende skal dernæst kontakte institutionens administration (de konkrete procedurer varie-
rer mellem institutionerne), så denne altid kan have et overblik over situationen. Institutionerne registrerer 
i det omfang, det er nødvendigt ift. at inddæmme og begrænse smittespredning og under hensyntagen til 
EU's databeskyttelsesforordning. Institutionen kommunikerer herefter med sundhedsmyndighederne af 
hensyn til disses muligheder for at indkredse andre mulige smittede. 
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