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Information om Nyborg Gymnaisums håndtering af COVID19
Kære elever og forældre
Jeg er sikker på, at I alle følger med i mediernes opdateringer ift. spredningen af den såkaldte
Coronavirus (Covid19). Men jeg vil alligevel skrive til jer, så I ved, hvad vi som skole gør for at
minimere smitterisikoen, og hvad det medfører for alle elever.
Jeg vil ikke skabe panik, for det er der ikke grund til. Lige nu er der kun en enkelt person, der er
smittet på Fyn. OUH melder om, at der er undersøgt 30 personer på øen, men maner til
besindighed. Vi har selv haft elever til tjek, og prøverne var heldigvis negative.
Vi er en international skole med unge mennesker fra 40 forskellige lande, og vi har også mange
elever, som tager på private skiture bl.a. til Italien i den næste tid, og derfor er vi nødt til at
melde klart ud og have overblik over de elever, der krydser landegrænser og evt. kommer i
berøring med de særlige risikoområder. Det er bl.a. Italien, Hong Kong, Iran, Kina, Singapore og
Sydkorea.
Vi følger Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriets anbefalinger, og de blev i går aftes
justeret efter pressemøde med Sundhedsministeren. I den nye anbefaling står der: ”at personer,
der siden 2. marts 2020 er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder, holder sig hjemme i
14 dage efter hjemkomsten.”. Sundhedsstyrelsens anbefalinger 3.3.2020 og Retningslinjer for
håndtering af Covid19 2.3.2020
På baggrund af de anbefalinger, indfører skolen derfor 14 dages karantæne, hvis elever/familier
har været i udsatte områder, og vi beder alle om, ikke at rejse til de destinationer, som
Sundhedsstyrelsen og Udenrigsministeriet fraråder at rejse til. Se rejsevejledninger her:
Udenrigsministeriets rejsevejledning
Hvis man alligevel er udsat for smitterisiko eller rejser til risikoområderne, så SKAL I straks skrive
eller ringe til mig. Så vil karantænen træde i kraft, og så vil man skulle følge med i
undervisningen via Lectio og evt. korte telefonsamtaler med faglærerne. Jeg vil samtidig kontakte
Sundhedsstyrelsen.
Hvis I har været udsat fra smittefare fra personer, der har været i risikoområderne, så skal man
selvfølgelig være opmærksom på symptomer som feber, hoste eller åndenød, og ringe til egen
læge eller lægevagt.
Læs også Sundhedsstyrelsens ”Spørgsmål og svar om ny coronavirus”: Spørgsmål og svar om ny
coronavirus (Covid19)
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Jeg håber ikke, at vi oplever smittede på skolen, men jeg lover, at vi nok skal opdatere jer
løbende, hvis det sker, og så vil vi straks få hjælp fra Sundhedsstyrelsens beredskab.

Med venlig hilsen

Henrik Vestergaard Stokholm
Rektor
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