Til orientering:
Vi har konstateret et tilfælde af corona på kostskolen. Et par medlemmer af elevens familie fik to dage efter at eleven
kom hertil symptomer, blev testet og orienterede straks skolen, hvorefter vi har haft eleven isoleret på sit værelse. Og
der skal eleven så blive indtil eleven tester negativ. Eleven har ingen symptomer haft i de små 14 dage, hvor eleven
har været smittet. Eleven har været isoleret en god uges tid nu. Det indebærer, at vedkommende kun har forladt sit
værelse for at bruge toilettet. Forinden havde eleven deltaget i introarrangement på kostskolen og få timer på sin
uddannelse.
Skolen kontaktede straks myndighederne, som gav os følgende instruks:
1.
2.
3.

Alle elever som eleven deler bad og køkken med skal testes
Alle elever som eleven har haft tæt kontakt med inden for 1 meter og i 15 minutter eller mere, skal testes.
Kostelever med symptomer skal isoleres.

Begge grupper testes lørdag. Er deres test positiv, skal de forblive i isolation indtil negativt resultat foreligger.
Kostskolen har siden lukningen i marts haft elever boende, og der er nøje instrukser om deres færden ift. COVID. Og
de instrukser har kosteleverne været gode til at overholde.
For skolen er der før sommerferien udsendt og udarbejdet instrukser til alle elever og ansatte. Der er håndsprit ved alle
indgange, der har siden sommerferien været ekstra rengøring i løbet af skoledagen af kontaktflader, idrætsomklædning
osv.
Det er klart, at et konstateret tilfælde giver en oplevelse af, at hverdagen nu er radikalt anderledes. Derfor reagerer
eleverne også helt forståeligt. Flere bliver testet, flere reagerer på øm hals, hoste osv., ved at blive hjemme, og det er
lige præcis det de skal. Men det er også en del af virkeligheden i Danmark og nu også på Struer Statsgymnasium at
man finder elever uden symptomer, som kun identificeres og testes, fordi de har været nære kontakter. Derfor er det
uhyre vigtigt at elever og ansatte udviser fornuftig adfærd i skoletiden og uden for skoletiden. Det var vigtigt før vi fik
den trælse besked om det positive resultat, og det er ligeså vigtigt nu.
I min orientering til ansatte og elever på skolen har jeg understreget vigtigheden af at overholde instruksen:





Hold afstand
Sprit hænder hyppigt
Udvis fornuftig hosteetikkette
Bliv hjemme hvis I er syge

Instrukserne er tilsendt alle elever på Lectio, de nye har tillige fået dem før ferien via e-boks, og de kan desuden findes
her på hjemmesiden under afsnittet COVID-information.
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