
 

 

 

 

Royal Academy of Dance som en internasjonal organisasjon mener at dagens utvikling 
viser behovet for solidaritet og samarbeid, uavhengig av hvor du befinner deg i verden. 

Her er vår tiltaksliste for lærere og skoler: 

• Vask hender mellom hver klasse (NB: Riktig håndvask!) 
• Vask/desinfiser barrer mellom hver klasse 
• Vask/desinfiser overflater som dørhåndtak, servant osv. flere ganger om dagen (det 

kan være lurt å loggføre dette) 
• Vask/desinfiser det som ligger på oppbevaringssted i studio flere ganger om dagen. 
• Desinfiser stereo, særlig da knapper og overflate, bruker du telefon, ipad, skal dette 

tørkes over. 
• Heng opp retningslinjer for hvem som ikke anbefales å komme til klasse på 14 

dager ved inngangspartiet på skolen, publiser på sosiale medier og på hjemmeside. 
Oppdater denne fortløpende. Per 10.03 er dette nylig reisende til Kina, Hong 
Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea, Italia og Østerrike (Tirol). Det gjelder 
også hvis eleven har feber, kraftig forkjølelse og/eller luftveisinfeksjon. Det 
gjelder hvis eleven eller familie medlemmer har vært i kontakt med noen i 
karantene eller noen som venter på prøvesvar på COVID-19. 

• Be elever som kommer for å ta klasse om å vaske hendene eller bruke antibac før 
de går i garderoben. Det anbefales også å tørke av mobilskjerm. 

• Be elever vaske hender etter klasse, og ikke ta seg til ansiktet 
• Ha antibac stående tilgjengelig 
• Vask/desinfiser toalettet/garderobe overflater som folk tar på i  danse studio flere 

ganger om dagen (også lurt å loggføre) 
• Det anbefales å vaske gulvet i studio en gang om dagen 
• Hvis pedagogen føler seg syk (vanlige sykdomstegn), skal han/hun ikke undervise 

før symptomene er helt borte. Hvis symptomene utvikler seg i retning av 
luftveisinfeksjon/kraftig influensa bør han/hun testes for COVID-19 (ring fastlege 
og følg retningslinjer for isolasjon) 

• Unngå utenlandsreiser som ikke er nødvendige 

Vi oppfordrer alle til å ta situasjonen alvorlig og gjøre de tiltak man kan for å redusere 
smitte. 

Med vennlig hilsen Royal Academy of Dance Scandinavia 

	


