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VIGTIGT NYT
Endnu en elev er smittet med corona-virus på Struer Statsgymnasium. Skolen har i
samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed og Hygiejneen besluttet følgende tiltag for at
undgå yderligere smittespredning: En klasse i 3g er sendt hjem og må ikke møde i skole
før tidligst torsdag 27/8 kl. 8.00. Eleverne i den pågældende klasse og deres undervisere
har modtaget særskilt orientering om hjemsendelsen. Hvis man som hjemsendt elev har
symptomer på COVID 19, skal man lade sig teste og ikke møde i skole igen, før man kan
vise et negativt testresultat. Hvis man som hjemsendt elev ingen symptomer har, når
hjemsendelsesperioden slutter, skal man møde i skole igen torsdag morgen. Se skemaet
i Lectio.
Alle andre elever på skolen har skolegang jf. de retningslinjer, som skolen har udsendt
før sommerferien til alle elever og som er tilgængelige på skolens hjemmeside.
Der er ingen sammenhæng mellem de to smittetilfælde. Det nyeste smittetilfælde er efter
al sandsynlighed sket ved en social sammenhæng uden for skoletid til en fest, hvor et
drinksglas er gået på omgang.
På skolen og kostskolen har vi taget alle de forholdsregler, som myndighederne har bedt
os om. Der er håndsprit ved alle indgange, der er håndsprit på gangene, vi beder eleverne
om at holde afstand, holde den gode hosteetikette osv. Men vi har kun eleverne på Struer
Statsgymnasium i tidsrummet 8.00-15.00.
Derfor skal der lyde en bøn fra skolen til forældrene om at tage en snak med de unge om
deres færden og om de forholdsregler, de kan tage i tiden fra 15.00-8.00. Skal vi undgå
smittespredning, skal eleverne også huske på reglerne i deres fritid.
Mads Brinkmann Pedersen
Rektor
Struer Statsgymnasium

Information fra kostskolen
Kære forældre
Vi modtog i går information om at en af vores kostelever er smittet med corona virus. Eleven har
ingen symptomer haft, men tre dage efter ankomsten til kostskolen informerede familien os om,
at den var testet positiv. Siden da har eleven været isoleret, og eleven vil forblive isoleret indtil vi
får et negativt resultat på en fornyet coronatest.
Jeg kontaktede straks smitteopsporingsenheden, som giver rådgivning i den her slags situationer.
Vi fik konkrete instrukser på, hvorledes vi skal håndtere situationen, og vi har nu været i gang
med at opspore de nære kontakter, som vil blive testet så hurtigt som muligt. Hvis de har de
mindste symptomer, skal de isoleres forud for testen. Hvis deres test er positiv, skal de isoleres
indtil der foreligger en negativ test. Lige nu er tidsrummet fra bestilling til test ca 48 timer.
Isolation indebærer at de skal blive på deres værelser og at de skal bære ansigtsmaske og
handsker, når de forlader værelset for at gå på toilet. Personalet på kostskolen vil holde kontakt
til eleverne og bringe dem mad til døren. Alle kostelever har fået udleveret en flaske med
håndsprit ved skolestart, og de kan få så meget som de har brug for. I løbet af isolationen vil vi
sørge for at eleverne kan passe deres skole I det omfang, det er muligt.
Jeg skriver dette til jer for at holde jer orienteret om situationen og jeg vil informere senere I
processen.
Siden marts har vi taget situationen meget alvorligt på kostskolen og på skolen. I kan finde de
nyeste instrukser til personale, lærere og elever på vores hjemmeside, og vi informerer konstant
eleverne.
Jeg vil gerne forsikre jer om, at vi gør alt vi kan for at passe på jeres unge mennesker og for at
give dem en uforglemmelig tid på kostskolen. Bortset fra denne situation har kostskolestarten
været fantastisk med smilende ansigter, latter og spændte kostelever.
Med venlig hilsen,
Mads Brinkmann Pedersen
Principal

