Kære forældre: Corona kender ikke klokken
-så vi har brug for jeres hjælp til at huske de unge på, at Corona også
smitter efter skoletid
Corona nedlukningen i foråret var en rigtig hård omgang for os alle sammen. Både børnene, de
unge og vi voksne blev ramt - personligt, socialt og fagligt.
Ingen af os har lyst til det igen.
De sidste uger har vi i stigende grad oplevet, at elever skal hjem til tests på grund af, at de er nære
kontakter til en, der er smittet med COVID-19.
Når man er nær kontakt bliver man sendt hjem til 2 tests: den første på 4. dagen og den næste på
6. dagen efter sidste kontakt med den smittede. I perioden fra man bliver opmærksom på at være
nær kontakt, til man har et negativt resultat af sin første test, skal man selvisolere sig. Det oplever
vi, at mange af de unge ikke overholder. Det betyder i virkeligheden at COVID-19 smitte kan blive
ved med at cirkulere, fordi der hele tiden opstår nye smittekæder.
Det er især weekendernes sociale arrangementer på tværs af klasser og skoler, der her udgør et
problem. Se mere i folderen ”Til dig der er nær kontakt”.
Så vi har brug for jer forældre!
Vi har brug for jeres hjælp til at I, sammen med os, gør de unge mennesker opmærksomme på,
hvad det betyder at gå i selvisolation, samt hvad konsekvenserne for os alle er, hvis man ikke
respekterer dette. Og vi beder jer være med til at sikre, at de går i selvisolation – også i fritiden.

Sundhedsstyrelsen skriver på deres hjemmeside, www.sst.dk, om selvisolation:
At du skal gå i selvisolation betyder:
•
•
•

At du skal blive hjemme og lade være med at mødes med personer, som du ikke bor
sammen med.
At du skal undgå tæt kontakt med personer, du bor sammen med.
At du skal være særligt opmærksom på at holde god hygiejne og rengøring.

Vi håber oprigtigt på jeres støtte!

