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1. Opfølgning fra møde, 26. maj 2020

Ansvarlig

Erik Ø. Jensen åbnede mødet med at sige, at instituttet nu har været
åbnet i 3 dage, og at det er hans indtryk, at det er gået godt og at man
generelt opfører sig fornuftigt, og at der ikke har været utilfredshed på
grund af de lukkede køkkener. Erik spurgte, om der var nogen, der
havde reaktioner eller input fra kolleger eller fra sig selv.
Anni Christensen gjorde opmærksom på, at når man kommer ind fra
terrassen i Forskerparken, spritter folk generelt ikke fingre af. Der er er
nu sat en spritstander med en sprayflaske op inden for døren.
Anni gjorde opmærksom på, at flere går i køkkenet (via kaffestuen) og
henter vand. Det er både studerende og VIP-personale.
Ulla B Henriksen spurgte om man kunne gøre sådan, at man har
mulighed for at hente vand i køkkenet. Mange synes det er ulækkert, at
skulle hente drikkevand på toiletterne. Det blev aftalt, at man må tage
drikkevand i køkkenet, men KUN fra vandhanen. Koldt vands-maskinen
er fortsat lukket. Erik skriver ud, og Anna Marie Nielsen sætter skilt op i
Forskerparken, og Ulla sætter skilt op i Biokæden.
Anni Christensen foreslog, at der bliver sat tape for skuffer og skabe for
at undgå, at man benytter muligheden for at låne service i køkkenet, når
der nu bliver mulighed for at tage vand i køkkenet. Erik mener ikke, det
er nødvendigt og skriver i en mail, at man selv skal medbringe service
hjemmefra. Der er i mellemtiden sat tape op foran skuffer og skabe i
Forskerparken. Ulla B Henriksen oplyste, at skuffer og skabe i Biokæden
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allerede er tapet til, og at man er gode til at overholde retningslinjerne.
Lotte Thue Pedersen spurgte, om der kan blive åbnet for brug af
kaffemaskiner. Kaffemaskiner bliver brugt mange steder på
universitetet. Erik mener, at der er større risiko for smittespredning når
alle rører ved de samme kander / maskiner, og det er stadig en speciel
situation - derfor venter vi.
Maria Vinther mener det er den rigtige beslutning, selvom mange
kolleger synes at AMR’erne er irriterende.
Lise Møller Fogh gjorde opmærksom på, at der serveres kaffe i mange
private virksomheder. Hun foreslog, at man kan spritte kaffekanden af,
før og efter man tager kaffe.
Anna Marie Nielsen gjorde opmærksom på, at flere har taget egne
kaffemaskiner med. Det er ikke en god ide, da det også er en mulig
smittekilde. Erik skriver det i mail til alle.
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Bygningsservice skal levere sprit til aftørring til alle bygninger - også
Forskerparken.
Phd Kontoret i Forskerparken har bedt om at få sat sprit op ved døren,
da der er mange brugere af kontoret. Det er en god ide, Anna Marie
sætter 2 flasker der op.
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Ulla B. Henriksen fortalte, at der er store problemer med pakkelevering i
Biokæden. Pt. skal kurererne ringe til ST Byg for at få åbnet dørene. Det
resulterer i at pakkerne bliver stillet mange steder, og der bliver ikke
ringet. Ulla spørger hvornår dørene bliver åbnet.
Erik har talt med fakultet om det, og universitet har besluttet at dørene
skal være lukkede for at undgå at man kommer ind med mindre man har
et lovligt ærinde.
Ulla spurgte, om der kan laves en bedre løsning end at bruge ST byg til
pakkevagt. Erik svarede, at sekretariatet / værkstedet skal overtage
pakkemodtagelsen i Biokæden og bad Rikke om at sætte et skilt op og
lave en vagtplan.
Anni Christensen fortalte, at der også har været problemer i
Forskerparken, hvor hun måtte hente en palle ind.
Vagtplanen gælder i tidsrummet 8-15, uden for dette tidsrum må alle
hjælpe til med at modtage pakker.
Anni Christensen fortalte, at hun i dag afhenter 50 små flasker til sprit.
Flaskerne er beregnet til at have med i lommen, hvis man har behov for
at spritte af.
Anni Christensen foreslog at sætte et skilt om afspritning + sprit op ved
is-maskinen, da den benyttes af mange personer. Anni sætter skilt og
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sprit op.
Anni Christensen fortalte at der er bestilt en spritdispenser (Tork) til
bagindgangen til frokoststuen, da de fleste pt. benytter den indgang.
Spritdispenseren er i restordre, og man ved ikke hvornår den kan
leveres.
Ulla B Henriksen spurgte om, hvem der står for genopfyldning af sprit på
toiletter – er det AMR. Erik tjekker med ST byg, hvem der fylder op på
toiletterne.
Der bliver brugt rigtig meget sprit for tiden. Erik henstiller til, at de små
(engangs)-dispensere bliver genbrugt.
Mødet sluttede kl. 08:18

