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Aflysning af studietur grundet Coronaepidemi
Efter mange og lange overvejelser og venten på klare udmeldinger fra Udenrigsministeriet og
Sundhedsstyrelsen og på baggrund af statsministerens udmelding om, at vi alle har et ekstraordinært ansvar for
at begrænse smitten mest muligt, har vi besluttet at aflyse alle studieture i den kommende tid. Desuden kan
Udenrigsministeriet ikke garantere, at der ikke sker pludselige ændringer i de enkelte landes tilgang, og der kan
med kort varsel ske restriktioner, der kan forhindre ind- og udrejse af lande.
Vi har sendt brev ud til alle elever, der skulle med på turene og vil i de kommende uger tale med alle om
aflysningen.
Nyborg Gymnasium har på alle områder indført meget skærpede vilkår. Vi har blandt andet forbudt
kostskoleelever at rejse hjem og begrænset deres mulighed for at modtage besøg; vi har aflyst alle After
school-aktiviteter; alle introkurser for 8. klasse i de kommende tre uger er aflyst, og kantinen har lukket for
buffet og al selvbetjening og sælger kun emballerede varer.
Situationen ændrer sig time for time og senest er dele af Spanien lukket ned som følge af Coronavirus. På Fyn
har Tietgen Handelsgymnasium også meldt ud, at de aflyser alle studieture frem til påske på samme måde og
med samme konsekvenser.
Vi arbejder videre på, om vi kan få aktiveret vores rejseforsikring selvom landene ikke er på den særlige
opmærksomhedsliste.
Rent praktisk betyder aflysningen, at der vil være et normalt skema med de, fag der plejer at være i skemaet.
Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig. Jeg vil endnu engang beklage, men også understrege, at vi
gør det her for at undgå, at vores samfund går helt i stå.

Med venlig hilsen
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