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Ekstraordinært møde afholdt på baggrund af nyligt afholdt møde i LSU om Corona-situationen
Dagsorden
1. Opfølgning på LSU drøftelsen
2. Håndtering af smitterisiko
3. Nyvalg til arbejdsmiljøorganisationen
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1. Opfølgning LSU
Seneste udmelding og forventede langvarige hjemsendelse af folk blev drøftet på LSU
mht. hvordan vi får arbejdet organiseret, hvordan vi kan arbejde og dermed begrænse
skader på data osv. i de forskellige projekter, og hvordan vi får en god hverdag ud af
det. Oplæg udarbejdet af John efter LSU blev sendt ud til AMO inden mødet og blev
diskuteret.
Det er aftalt, at laboranter møder ind i det omfang, det er nødvendigt for nødvendig
fremdrift af projekterne. Der har hidtil også været adgang for ph.d. på de andre tjenestesteder. Vi har hidtil ikke generelt haft det her i Silkeborg. Men nu åbnes der op for,
at ph.d. kommer tilbage i laboratorierne Dette skal dog altid ske i samråd med projektleder og de laboranter, de skal omgås og kun i nødvendigt omfang.
Teams gruppe er oprettet for laboranterne, og her lægger John en oversigt ud, så alle i
gruppen kan se oversigt over, hvem der har fået tilladelse til at komme i huset.
Retningslinjerne fra vores sikkerhedsguide skal naturligvis overholdes til enhver tid,
dvs. ”Husk, det er ikke tilladt at overnatte på arbejdspladsen, med mindre der er givet
helt specielt dispensation til det i konkrete tilfælde. Er du helt alene i huset, så arbejd i
laboratorierne med ekstra omtanke og slet ikke med giftige eller kræftfremkaldende
kemikalier.”
En lille håndfuld medarbejdere har brug for at komme ind og sidde i ro og fred – væk
fra familien. Nogle få har så dårlige hjemmeopkobling, at de ikke tør tro på forbindelsen ved datatransmissioner og eksaminer. Dette diskuteredes på LSU, og der indstilles
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til, at der oprettes 3 kontorpladser i punkthuset, altså A.1, hvor nogle få kan komme
ind og arbejde.
Rengøring i huset skal organiseres. Elevatorer er ude af drift p.t. Dvs. trapper, laboratorie og de tre kontorer i punkthuset skal prioriteres lige nu. Marlene sætter sprit ned
i de tre kontorer. Så kan resterende del af huset blive gjort rent, når vi må komme på
job igen. Rengøring aftales med Lars Holst (John).
2. Vedrørende håndtering smitte blandt kolleger i huset
Der skal ved udarbejdelse af mail til alle medarbejdere opfordres til at blive testet en
gang om ugen, hvis man er ude på arbejdspladsen – ikke arbejder hjemme. Dette anbefalede Magnus Heunicke til os alle ved seneste pressemøde, da der er fint med kapacitet på testcentrene, og dette begrænser smitten: https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/corona/test-for-smitte-med-coronavirus/personer-uden-symptomer/
Håndtering af smitte for AU står angivet her: https://medarbejdere.au.dk/corona/tilmedarbejdere/haandtering-af-symptomer-og-smitte-blandt-medarbejdere/.
Som medarbejder skal man huske, at man selv har ansvaret for at give besked til kollegerne, man har været i kontakt med, hvis man bliver det mindste sløj. Du er den eneste,
der kan begrænse den smitte, du måske har givet videre. Sig selvfølgelig også videre til
arbejdsmiljøchefen, men vigtigst er, at kollegerne får beskeden, så de kan lade sig teste.
John laver et forslag til en lille personlig tekst til de 14 personer, der er i huset jævnligt
og minder om netop dette. Ligeledes en kort tekst til dem, som får lov at låne et kontor
og den tekst, der sendes til alle på Vejlsøvej. Sendes rundt til AMO hurtigst muligt.
3. Nyvalg af repræsentanter til AMO
Der er fredsvalg blandt arbejdsmiljørepræsentanterne i Silkeborg. Marlene og Ane
fortsætter, Lise er ny repræsentant, da Kitte går ud af udvalget pr. 28. februar 2021.
Ledelsesrepræsentanter (udpegede) sammensættes snarest. Det bliver Christian og
Tina samt NN, som udpeges snaresat af John.
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