THE ROYAL

Coronavirus/COVID19forholdsregler efterår 2020
Velkommen til et nyt studieår på DKDM!
Vi har glædet os til at tage hul på et nyt studieår, og der er blevet udarbejdet og
igangsat en række tiltag, som har til formål at sikre, at vi kan undervise, øve,
spille musik og optræde i trygge rammer. DKDM følger alle anvisninger fra
myndighederne vedrørende coronavirus/COVID-19.
De officielle anbefalinger er:
 Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
 Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder.
 Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt.
 Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen.
 Hold afstand og bed andre tage hensyn.
 Mundbind er påkrævet i al offentlig transport på alle tider af døgnet fra
lørdag den 22. august.
Dertil gælder følgende for DKDM:
 Bliv hjemme, hvis du er syg eller har symptomer på coronavirus/COVID-19.
 Overhold afstandskrav på minimum 1 meter. I forbindelse med sang og
musikudøvelse på træ-og messing instrumenter minimum 2 meter.
 Sprit hænder af før og efter brug af klaver, slagtøjsinstrumenter og andre
instrumenter, der deles.

DANISH
ACADEMY OF MUSIC

HVIS DU HAR SYMPTOMER PÅ CORONAVIRUS/COVID-19




Bliv hjemme, og sørg for at blive testet hurtigst muligt.
Det er gratis at blive testet. Du kan bestille tid her:
https://coronaproever.dk/
Du skal være i isolation, indtil du kender svaret på din prøve

HVIS DU ER TESTET POSITIV FOR COVID-19



Hvis din test er positiv, skal du blive hjemme og kontakte din
uddannelsesleder med det samme.
DKDM har udarbejdet en instruks vedr. COVID-19.

SÆRLIGE RETNINGSLINJER FOR DKDM
GENERELLE RETNINGSLINJER
 Bliv bag diskretionslinjerne ved henvendelse til receptionen, teknisk service,
studieadministrationen og andre samlingssteder såsom kantinen og
biblioteket.
 Hold til højre på gangene, således at afstandskrav på 1 meter kan
opretholdes.
 Mundbind er påkrævet i offentlig transport og DKDM anbefaler at man
bruger mundbind såfremt man ikke kan overholde afstandskravene.
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Det anbefales så vidt muligt, at man tilrettelægger sin tilstedeværelse på
DKDM så man undgår at benytte offentlig transport i myldretiden.
Der er iværksat ekstra rengøring i bygningen.
Teknisk personale går jævnligt runder i huset for at sikre, at alle
forholdsregler overholdes.

INDGANG OG ÅBNINGSTID
 Al indgang gennem hovedindgangen på Rosenørns Allé 22. Åbningstid:
mandag til fredag kl. 8 -20, lørdag og søndag kl. 9 -17
 Der er ingen indgang efter kl.20 fra mandag til fredag og efter kl. 17 på
lørdage og søndage.
 Udgang kan finde sted gennem Kongeporten indtil kl. 23 fra mandag til
fredag og indtil kl. 20 lørdag og søndag.
 Adgang fra receptionen ind i og rundt i huset sker udelukkende med brug af
adgangskort.
GÆSTER OG PUBLIKUM
 Alle gæster (f.eks. eksterne medvirkende ved eksaminer, prøver,
pædagogikundervisning, møder og andre aktiviteter) skal meldes hos
receptionen af værten. Send en mail til info@dkdm.dk med angivelse af
navn og mailadresse på din gæst/dine gæster.
 Alle gæster skal hentes i receptionen af deres vært.
 Uanset formål med besøget er værten ansvarlig for gæstens adfærd, mens
vedkommende er i bygningen,
 Alle skal kunne forevise ID/adgangskort på opfordring fra teknisk
personale.
 Adgang for et begrænset publikum er tilladt ved afsluttende eksamenskoncerter på BA3 og KA2 mellem 17. og 28. august (se appendiks 1).
ØVNING, UNDERVISNING OG PRØVER
 Øvelokaler og undervisningslokaler skal bookes i
skemaplanlægningssystemet Asimut.
 Kun 1 studerende i hvert øvelokale på øvegangen – regelmæssig udluftning
anbefales.
 Ved kammermusikprøver bookes undervisningslokaler for at overholde
afstandskravene.
 Studerende, der har mulighed for at øve hjemme, opfordres til at fortsætte
med dette, så længe der er risiko for smitte.
 Afstandskravet er udvidet til minimum 2 meter i forbindelse med sang og
musikudøvelse på træ- og messinginstrumenter (se appendiks 2).
 Noget undervisning vil finde sted online – din lærer vil i så fald informere
dig.



Information om orkester- og koraktiviteter følger den 2. september.

FACILITETER
 Biblioteket er åbent for alle mandag-fredag kl. 10-14. Retningslinjer for brug
af biblioteket vil fremgå af opslag ved indgangen til biblioteket samt på
intranettet. ”Åbent bibliotek” for studerende og undervisere vil være
tilgængeligt fra 17. august.



Kantinen er åben mandag til fredag kl. 9-14 for salg af drikkevarer,
sandwiches og anrettede salater. Der modtages kun betaling med credit card
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eller mobile pay. Maksimalt antal personer i kantinen er 100. Hver anden
stol er blokeret. Vær venlig at respektere dette, og forsøg at tilrettelægge
dine besøg uden om kantinens myldretid.
SOCIALE AKTIVITETER
 Sociale aktiviteter (fredagsbar, fester, mv.) finder kun sted, hvis de er
arrangeret af DKDM. Der kan ansøges om tilladelse til anden social aktivitet
ved at sende en mail til peterbrun.larsen@dkdm.dk.
PERSONER I ØGET RISIKO
 Lærere og studerende i risikogruppen bedes kontakte deres
uddannelsesleder
Det forventes at alle udviser største ansvarlighed i forhold til
overholdelse af ovennævnte regler og retningslinjer
Hvis du ankommer fra udlandet - se venligst DKDM’s hjemmeside (gælder ikke
pendlere fra Sverige): https://english.dkdm.dk/AboutRDAM/News/2020/Corona-Virus

Appendix 1: Publikum til afsluttende eksaminer på BA3 og KA2 den
17.-28. august
Der åbnes for et begrænset inviteret publikum til afsluttende eksaminer på BA3
og KA2 under hensyntagen til følgende retningslinjer:



Et begrænset antal inviterede gæster er tilladt til eksaminer i følgende
lokaler:

o
o
o











Studiescenen: maks. 50 personer
Ny Sal: maks. 20 personer

Havesalen: maks. 20 personer
Eksaminanden sender senest to dage før eksamen en navneliste over
inviterede gæster og deres mailadresse til info@dkdkm.dk.
Det inviterede publikum skal blive hjemme, hvis de har
sygdomssymptomer.
Det inviterede publikum skal ankomme via receptionen i god tid før
eksamen.
Hold til højre i studiefoyeren og hold afstand, såfremt der opstår kø.
Publikum skal være til stede i salen, senest 5 min før eksamen begynder.
En person fra teknisk service er til stede og tæller antal personer ved
indgangen til lokalet.
Censorerne ankommer sidst – ingen siddepladser bag censorpanelet – og
forlader lokalet før publikum.
Publikum bedes forlade konservatoriet, umiddelbart efter eksamen er
afsluttet – eksaminanden bliver og afventer sin bedømmelse.
Ingen fællesområder er åbne for publikum, herunder terrasse og kantine.
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Appendix 2: Afstand i coronatider
Med det formål at forhindre smittespredning på DKDM har ledelsen truffet
beslutning om følgende foranstaltninger for faggrupperne sang, træ og messing.
Der gøres opmærksom på, at disse foranstaltninger bygger på et skøn foretaget
ud fra de foreliggende anbefalinger. Der kan således forekomme justeringer i
takt med udmeldinger fra sundhedsmyndighederne.
Sang
 Den anbefalede afstand mellem personer i forbindelse med udøvelse af sang
udvides til minimum 2 meter.
 I forbindelse med 1:1 undervisning i lokalerne på sanggangen indføres en
obligatorisk 5 min. udluftning mellem hver lektion.
 De studerende bedes lufte grundigt ud før og efter øvning i øvelokalerne.
Træ og messing:
Den anbefalede afstand mellem personer i forbindelse med musikudøvelse
på træblæser- og messinginstrumenter udvides til minimum 2 meter.
 I forbindelse med 1:1 undervisning i lokalerne på blæsergangen indføres en
obligatorisk 5 min udluftning mellem hver lektion.
 De studerende bedes lufte grundigt ud før og efter øvning i øvelokalerne.
 De messingstuderende bedes undlade at efterlade kondens på gulvet. Al
kondens samles i skraldespandene.
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