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INFORMATION OM KOSTSKOLENS HÅNDTERING AF COVID-19
Kære kostskoleelever og forældre,
Jeg skriver til jer i forlængelse af det brev, som vores skoles rektor har udsendt vedrørende COVID-19.
Vi er i det daglige opmærksom på vores unge menneskers ve og vel og dermed også deres helbred.
Vi er samtidig agtpågivende i forhold til den situation vi står i med COVID-19 og følger de
retningslinjer som de danske myndigheder har udstukket.
Vi vælger dog samtidig at skærpe nogle af vores procedure og regler samt udstikke nye regler på
området, med et ønske om at minimere risikoen for spredning til kostskolen.
I dagligdagen skærpes det at kostskoleeleverne følger allerede gældende regler:







Sygemelding skal ske omgående til kostlærerteamet, som er obs på symptomer mm.
Man udviser respekt for andre og bliver på sit værelse ved sygdom. Ønsket er at minimere
smittespredning generelt.
Kostlærerteamet følger løbende op på de syge elever.
Det forventes at man spritter sine fingre før spisning i spisesalen.
At man løbende vasker sine hænder og bruger det hånddesinfektion der forefindes på alle
elevgange (i mellemgangen v/ badeværelserne) samt i spisesalen.
Ved hver sygedag, SKAL man melde sig syg om morgenen v/ kostlærerteamet.

I tilfælde af sygdom og mistanke om COVID-19 tager vi vores forholdsregler og kontakter de rette
fagfolk, for den enkeltes skyld samt for alle på kostskolen, for at undgå en eventuel smittespredning.
I det tilfælde at en person er smittet med COVID-19 tager myndighederne over og vi følger deres
procedurer på området, samt videregiver info til elever og forældre med andre.
Vigtigt - Rejseaktivitet
Vi forventer at kostskoleeleverne følger de danske myndigheders anbefalinger i forhold til at rejse ud.
Derudover opstiller vi følgende regler:
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ALLE fremadrettet rejser til andre lande SKAL godkendes af undertegnede. Det gælder også allerede
bestilte rejser. Det forventes at I kontakter undertegnede i ordentlig tid og informere om
fremadrettet rejseaktiviteter.
Vi kan ikke bestemme om I vælger at rejse, men vi har retten til at sige, at en kostskoleelev ikke kan
komme retur til kostskolen i en periode på 14 dage grundet karantæne.
Gæster
Vi er nødsaget til at opsætte særlige regler for alle gæster på kostskolen.
I har et medansvar for ikke at tage en gæst med på kostskolen, som har risiko for at være
smittebærer i forhold til COVID-19. Vær opmærksom på om de har været ude at rejse og evt. har
symptomer.
Alle dagsgæster skal forbi vagthavende kostlærer ved ankomst.
Grundet situationen tillader vi ikke overnattende gæster fra dags dato og frem.
Denne regel ændres når vi mener det er muligt at åbne op for overnattende gæster igen.
Det forventes at alle ovenstående regler følges. I det tilfælde at man ikke følger reglerne kan det få
konsekvens for ens kostskoleophold.
Vi gør vores til, med sund fornuft, at fortsætte med at gøre kostskolen til et rart og trygt sted at være
og husk på, at der har I også en vigtig rolle, som kostskoleelev og forældre.
Spørgsmål, info om rejseaktivitet samt lign. rettes til undertegnede.
Vigtigt link fra Sundhedsstyrelsen:
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Nye-anbefalinger-fra-Sundhedsstyrelsen-om-at-blivehjemme-i-to-uger

Med venlig hilsen

Betina Hyldgaard Andersen
Kostskoleleder
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