Ribe 6. marts 2020

Kære elever, forældre og medarbejdere
Skolen er i dag blevet orienteret om, at sundhedsstyrelsen i samarbejde med øvrige statslige
myndigheder har taget initiativ til nye tiltag mod coronavirus.
De nye initiativer omfatter:
· Nye rejsevejledninger
· Råd til borgerne om hensigtsmæssig adfærd
· Opfordring om at aflyse eller udskyde større offentlige arrangementer
· Ny hjemmeside med information om coronavirus
De nye initiativer indeholder ikke planer om generelt at lukke skoler og uddannelsesinstitutioner.
Men det er et tiltag, som kan blive relevant, hvis der kommer mange smittede, eller hvis man
konstaterer flere smittede på en skole.
Studierejser
Om en uge sender vi efter planen elever afsted på studierejse til forskellige destinationer. Vi følger
udenrigsministeriets rejsevejledninger meget nøje og sender ikke elever til ’højrisikoområder’.
Spanien, Tyskland og dele af Italien er nu blevet opdateret til ’gult’, dvs. ikke højrisikoområde, men
destinationer, hvor man skal være ekstra opmærksom, passe på sig selv og sørge for at holde sig
opdateret med informationer fra myndighederne. Det er gjort ud fra et forsigtighedshensyn i lyset
af de mange danske rejsende i disse lande og et stigende antal smittede.
I den kommende uge vil skolens ledelse følge situationen nøje og tale med de elever og lærere,
der skal rejse.
Hensigtsmæssig adfærd på skole
Sundhedsstyrelsen giver følgende råd






Begræns fysisk kontakt, dvs. undgå håndtryk, kindkys og kram.
Hold dig hjemme ved sygdom.
Vask hænder hyppigt og grundigt.
Brug håndsprit. Fra på mandag vil der være flasker med håndsprit på skolen
Nys eller host ikke på andre.

Arrangementer hvor mange mennesker er samlet
Myndighederne anbefaler aflysninger af arrangementer, hvor mange mennesker er samlet. Det er
ikke en anbefaling, der vil påvirke det normale skema på skolen, men vi vil i den kommende tid
vurdere, om der er aktiviteter, der må aflyses eller omorganiseres.

Man kan løbende holde sig orienteret om situationen og myndighedernes tiltag og anbefalinger på
den fælles hjemmeside www.coronasmitte.dk.
Ved spørgsmål er I også meget velkomne til at kontakte undertegnede. Bliver man smittet skal
skolens kontor straks orienteres.

Venlig hilsen
Kristian Bennike
rektor

