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Struer, 31. januar 2022
Restriktioner ophæves, selvtests og ændret fraværspraksis
Kære elever
Efter den 1.2.22 løftes alle restriktioner I samfundet. Vær dog særligt opmærksom på evt.
indrejserestriktioner til Danmark.
Skolen kan dog indføre lokale restriktioner.
Skole:
Fra den 1.2.22 skal man ikke længere forevise gyldigt covid-pas for at få adgang til skolen, og man skal
heller ikke længere bære mundbind på skolen. Man må dog gerne.
Vi fortsætter med at uddele testkits og mundbind, så længe vi har på lager.
Det er enormt vigtigt at holde fokus på disse retningslinjer vedr. Adfærd eller hygiejne de næste par uger:
Adfærd og hygiejne:
•
•
•
•
•

I skal vaske eller desinficere jeres hænder på nedenstående tidspunkter.
Brug dispenser ved de forskellige indgange – HVER GANG
Husk at vaske hænder:
Når hænderne er synligt snavsede.
Efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og host i engangslommetørklæde.

Tænk jer om:
•
•

Host og nys i ærmet. Vask hænder bagefter.
Gør jeres pc-tastatur osv. rent hver dag.

Kontakter
Du skal tage en kviktest/selvtest med det samme og på dag 3, men du behøver ikke isolere dig. Det gælder
for alle, medmindre du har vært smittet de seneste 12 uger.
Hvis du tester positiv:
Hvis du tester positiv i kviktest eller selvtest, skal du isolere dig og tage en PCR. Du skal være isoleret indtil
du har svar på din PCR. Kontakt personalet med det samme. De hjælper dig.
Hvis du har en positiv PCR-test, skal du isoleret dig indtil symptomerne er ophørt – mindst 4 dage. Hvis du
ikke har symptomer eller blot lette symptomer, skal du isolere dig I 4 dage.
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/smittet-/guide-ved-positiv-test
Fraværsregistrering:
Vi registrerer fravær efter de normale regler. Ingen skal komme i skole, hvis man er syg eller hvis man er
isoleret. Man er velkommen til at følge med hjemmefra via nettet. Husk at notere det i fraværsårsag. Ingen
elev på SSG modtager advarsler for fravær uden at det sker på baggrund af en individuel vurdering.
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Hidtil har vi IKKE noteret fravær, hvis man fulgte med hjemmefra. Det er vi nødt til at ændre, da vi har en
oplevelse af, at det bliver udnyttet.
Med venlig hilsen,
Mads Brinkmann Pedersen
Rektor

