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Punkt
Referat
1. Oplukning af instituttet efter nedlukning pga. Covid-19

Ansvarlig

Erik orienterede om de fremsendte retningslinjer fra
universitetsledelsen.
Fra i morgen (onsdag, 27. maj) kan alle være fysisk til stede på
universitetet forudsat at Sundhedsstyrelsens retningslinjer overholdes.
Lokaler:
Ledelsesgruppen har foreslået, at køkkenerne fortsat er lukket ned, da
der her er rigtig mange fælles berøringspunkter (kaffemaskine, køleskab,
skuffer og skabe). Det betyder også, at alle fortsat selv skal medbringe
mad, drikke og service til sig selv.
De næste par dage vil der blive foretaget en del arbejde omkring
opmærkning af lokaler, fjernelse af stole mv. for at kunne leve op til
retningslinjerne. Erik vil vælge nogle personer ud, som kan hjælpe med
arbejdet.
Møderum, kaffestue, toiletter, som er rum med mange fælles
berøringsflader vil få størst fokus.
Frokoststuerne vil være lukket i morgen onsdag, indtil der er fjernet det
fornødne antal stole og der er lavet opmærkning omkring rengøring /
afspritning efter brug.
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Ulla Birk Henriksen gjorde opmærksom på, at der i Biokæden kun gøres
rent om morgenen, og at der ikke foretages yderligere i løbet af dagen.
Erik kontakter Bent Lorenzen for at drøfte en mulig løsning, så der
kommer rengøring senere på dagen også.
Birgitta R. Knudsen foreslog, at der opsættes sprit på toiletterne, så man Erik Østergaard
selv kan spritte toiletter af før brug. Der var enighed om at det er en god
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ide, at man kan spritte af på eksempelvis toiletter.
Birgitta R Knudsen foreslog, at de medarbejdere, som ikke har mulighed
for at spise på kontoret får fortrinsret til at bruge frokoststuerne.
Anna Marie Nielsen spurgte om de møblerede mellemrum i
Forskerparken kan til at spise frokost i. Erik vil undersøge de
brandmæssige aspekter af dette.
Lisbeth Heilesen spurgte, om mødelokaler kan bookes til at spise frokost
i. Erik, svarede, at det ikke er en god ide, da der nok vil blive behov for at
holde en del fysiske møder efter oplukningen af instituttet.
Birgitta tilføjede, at der er mange postdocs og ph.d.-studerende, som
har plads nok på kontoret. Anna Marie nævnte, at det også er muligt at
spise uden for nu.
Ulla B. Henriksen oplyste, at ikke alle overholder skiltningen om at der
kun må være en person i elevatoren i Biokæden. Erik mener, at vi må
opsætte nogle større skilte.
Ulla B. Henriksen gjorde opmærksom på, at flere døre og elevatorer er
lukket om morgenen og skal åbnes med kort. Det er besværligt for de
personer, der møder tidligt. Erik kontakter bygningsservice for at få dem
til at åbne tidligere.
Anna Marie Nielsen spurgte om, hvordan man laver aftaler om
procedurer med rengøringen i forskerparken. Det er et eksternt firma,
der gør rent. Erik tager fat i ST byg for at høre, hvad vi gør.
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Anni Christensen gjorde opmærksom på, at der skal sættes skilt på
elevatorerne i Forskerparken, at der kun må være en person ad gangen.
Erik spurgte om hjælp til at lokalisere de rum, som er dårligt udluftede,
og hvor 2 meters reglen derfor er gældende.
Erik beder AMR melde ind til Erik hvilke rum, de mener er små / dårligt
ventilerede rum.
Ulla B Henriksen nævnte at man skal tænke over, hvor der er behov for
mindre fysisk afstand – f.eks. kølerum. Skal der bruges værnemidler?
Erik mener, at der kun må være én person i kølerummene ad gangen.
AMR sender lister over dårligt ventilerede rum senest onsdag, 27. maj.
Der bliver lavet skilte med antal tilladte personer i de berørte rum.
Anna Marie Nielsen gjorde opmærksom på, at Ingeniørerne har lavet
nogle gode skilte, som vi evt. kan kopiere.

Anni
Christensen /
Anna Marie
Nielsen
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Tilladt antal personer i kontorer:
 Enmandskontorer er ikke noget problem.
 På små kontorer må der max være 2 personer ad gangen.
 På store kontorer må der max være 4 personer ad gangen - to og
to med ryggen til hinanden.
Anni Christensen gjorde opmærksom på, at Forskerparken og Biokæden
er to lokationer, og derfor skal møder holdes virtuelt, når der er
deltagere fra begge lokationer.
Anna Marie Nielsen spurgte om mødelokale 4 og 5 hører med til
Forskerparken? Det gør de og kan anvendes af personale i
Forskerparken.
Når man har været i et fælleslokale, skal man spritte overflader af efter
brug, det gælder borde, stole og håndtag.
Jens Stougaard opfordrede til spritte fælles tastaturer af efter brug.
Laboratorier:
Anbefalingerne siger, at der skal være 1 meters afstand, når man sidder
ned. Erik opfordrer til hensynsfuld adfærd, når man passerer hinanden.
Når man forlader sin arbejdsplads, skal den sprittes af. Det samme
gælder f.eks. fællesudstyr som f.eks. centrifuger, kanter på stinkskab,
flowbænke osv.
Anni Christensen spurgte om det er nødvendigt at spritte af, hvis man
hele tiden bruger handsker. Erik mener, at handskerne kan være falsk
sikkerhed, da man nemt kommer til at røre forskellige ting uden at
tænke over det.
Ulla B. Henriksen nævnte, at det er forskelligt, hvad man gør i
Forskerparken og i Biokæden. Erik mener, at man som udgangspunkt
ikke har handsker på uden for lab. Man spritter hænder af, når man
forlader et lab. Det er valgfrit, om man vil bruge handsker, når man ikke
er i lab. Erik sender mail ud med retningslinjer.

Erik Østergaard
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Øvrigt:
Erik Ø Jensen henstiller til, at man bliver hjemme, hvis man er syg. Erik
opfordrer til at blive testet, hvis man er i tvivl om man har Covid-19.
Ulla B. Henriksen spurgte om, hvad man gør, når man hører om
rengøringspersonale, der er syge. De varetager hygiejnen for alle. Erik
taler med Bent Lorenzen om, hvad deres retningslinjer er.
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Jensen
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Hvis man har pårørende, som er i risikogruppen, kan man kontakte Erik,
for at finde ud af, hvad man gør i det enkelte tilfælde.
Anni Christensen spurgte, om det var muligt at købe nogle mindre
flasker til afspritning af overflader. Flere laboranter har spray med i
lommen, så man altid har mulighed for at spritte af. Anni undersøger,
om man kan få nogle mindre flasker (ca. 250 ml) og køber et par
hundrede hjem til instituttet.

Anni
Christensen

Anni Christensen gjorde opmærksom på, at der skal bruges både
handsker OG kittel i lab.
Erik udvælger nogle ”spritansvarlige”, som tjekker dagligt at der er sprit
de udvalgte steder og at der er fyldt op.
Ulla B Henriksen gjorde opmærksom på, at der allerede er opsat
dispensere i Biokæden, som vedligeholdes af bygningsservice.
Undervisning:
Indtil videre har åbningen kun relevans for eksamener. Den enkelte
studerende kan ønske, om eksamen skal være fysisk eller virtuel. Censor
kan ligeledes vælge at være fysisk til stede eller deltage virtuelt.
Phd-forsvar afholdes fortsat virtuelt uden tilskuere.
Birgitta spurgte, om det også gælder tilskuere, der tilhører samme
gruppe, som den ph.d.-studerene. Erik undersøger om det kan lade sig
gøre.
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Almindelig undervisning forventes i gang fra september – dog bliver der
ingen rus-ture osv. i forbindelse med studiestart
Anni Christensen spurgte, om det er en lokal ledelsesbeslutning, hvor
mange, der møder frem. - Er det sådan, at alle fra nu møder ind normalt.
Erik svarede, at han mener, at det er forsvarligt. Det gælder også for
administrative medarbejdere, da de har enten enmandskontorer eller
store tomandskontorer. Det er også vigtigt for forskerne, at
gruppelederne kommer på arbejde.
Anni Christensen spurgte, om Erik sender en mail ud med besked om, at
man ikke forventer fuldt fremmøde før torsdag. Det gælder især for
medarbejdere, som har behov for at tilpasse deres situation i forhold til
børnepasning mv. Hvis det er muligt, skal man møde ind onsdag, ellers
aftaler man med nærmeste leder.
Lise Møller Fogh spurgte, om de studerende må komme i morgen. Det
må de gerne.

Erik Østergaard
Jensen

INSTITUT FOR MOLEKYLÆR BIOLOGI OG GENETIK
SCIENCE AND TECHNOLOGY
AARHUS UNIVERSITET

Kaffestuer og andre fællesrum kommer først i brug, når der er sat skilte,
sprit op, og når der er fjernet stole.
Ekstra LSU / LAMU møde afholdes i næste uge. Erik indkalder til tirsdag,
2. juni kl. 8.00.
Anna Marie var blevet spurgt, om man må tage kage med til kolleger.
Det er ikke en god idé på nuværende tidspunkt. Erik nævner dette, når
han skriver ud til instituttet om åbningen.

Erik Østergaard
Jensen
Erik Østergaard
Jensen

Erik bad alle tilstedeværende om at notere, hvis der er noget, der ikke
virker tilfredsstillende i forhold til retningslinjerne. Medbring noter og
gerne løsningsforslag til næste møde.
ALLE
Henrik H. Kolmos oplyste, at der kommer mange personer på
værkstedet. Han henstiller til, at man samler sammen, så der ikke
kommer så mange. Erik foreslog, at man skriver en mail til værkstedet,
som herefter afhenter udstyret, der skal tjekkes. Dette gælder både for
Biokæden og Forskerparken. Erik sender mail ud.
Anni Christensen meldte sig til at udpege små / dårligt ventilerede rum i
Forskerparken – sammen med Anna Marie. Ulla B. Henriksen og Dorthe
C. Riishøj finder ud af noget i Biokæden.

2.

Opgaver:










Opsætning af (større) skilte til elevatorer i både Forskerpark og
Biokæden – max 1 person
Fjerne stole fra mødelokaler og frokoststuer
Indkøbe sprit til afspritning på toiletter og fælles berøringsflader
Liste over små / dårligt ventilerede rum
Skilte til små og dårligt ventilerede rum
Møderum: hver anden stol fjernes. Det resterende antal stole =
max. Antal personer, der må være i rummet.
Der skal stå sprit og køkkenrulle i møderum, så brugerne kan
spritte af efter brug.
Opsæt skilte i møde- og fællesrum om afspritning efter brug.
Skiltning om brug af både handsker og kitler i lab.

Mødet sluttede kl. 13.55
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