Mail til elever sendt ud d. 6. november.
Kære alle sammen,
Coronavirusset giver anledning til mange bekymringer og en stor usikkerhed. De mange forskellige svar med udgangspunkt i
forskellige tolkninger af de retningslinjer, der eksisterer omkring håndtering af Coronavirusset, gør det ikke lettere for nogen af os.
Jeg vil i det følgende forsøge at skabe lidt mere klarhed over nogle af de forhold, som jeg har mødt gennem de sidste dage.
1. Kan vi lukke skolen eller dele af skolen ?
Ungdomsuddannelserne betragtes som en virksomhed, hvor man er hjemme, hvis man er testet positiv eller udgør en nær kontakt til en
smittet person. Alle andre går i skole/på arbejde. Vi skal følge den normale bekendtgørelse for afviklingen af undervisningen, og hvis
skolen kommer i en situation, hvor vi skal lukke dele eller hele skolen ned, skal vi i et samarbejde med uvm overgå til afvikling af
undervisningen efter en nødbekendtgørelse med konsekvenser for eksempelvis karakterer og eksamen i fagene.
2. Hvordan får vi styr på smittespredningen på Haka?
I samfundet er der i øjeblikket et stort smittetryk, og det vil vi også gennem hele vinteren komme til at mærke på Haka. Det betyder, at
vi skal vende os til en hverdag, hvor nogle er smittede og andre er hjemme, fordi de udgør en nær kontakt til en smittet person. Vi skal
forvente en hverdag, hvor ikke alle kan være tilstede i den fysiske undervisning på det samme tidspunkt. Nogle gange kan der være så
mange smittede i en klasse, at det giver god mening at hele klasse testes og vender tilbage til den fysiske undervisning i takt med, at
man får en negativ test.
3. Hvornår udgør man en nær kontakt til en smittet person?
Det udgør man, når man har været tæt sammen med den smittede person 48 timer før den smittede person havde symptomer/ 48 timer
før testdagen for den smittede person, hvis den smittede person ingen symptomer har. Udgør man en nær kontakt til en smittet person,
skal man kontaktes af den smittede person.
4. Hvordan foregår de 2 test, som man skal have foretaget som en nær kontakt til en smittet person ?
Den 1. test skal foretages på 4. dagen efter den sidste kontakt med den smittede person, og den 2. test skal foretages på 6. dagen efter
sidste kontakt med den smittede person. Hvis den første test er negativ må man vende tilbage til skolen, men man skal stadig have
foretaget den 2. test. Udgør man en nær kontakt, hvor der er gået mere end 4 dage efter, at man har været sammen med den smittede
person, skal man kun have foretaget en test.
5. Smitteapp én ??
Notifikation via app´en er ikke altid præcis. Den angiver, at man har været en nær kontakt til en person, men ikke hvem, som man har
været en nær kontakt til. Det betyder, at det kan være svært at få planlagt de 2 test på h.h.v. 4. dagen og 6. dagen for sidste kontakt med
den smittede, når man ikke ved, hvem det er, som man har været tæt sammen med, samtidigt med at den smittede jo først registrere sig
i app én, når man får en positiv test. Ligeledes kan mobiltelefoner, der ligger i tasker eller er i lommer i overtøj, der hænger et eller
andet sted, sende signaler til hinanden om, at den ene ejer af en mobiltelefon er smittet uden, at ejerne af de to mobiltelefoner har
været tæt på hinanden - blot for at nævne et par af de usikkerheder omkring app én, som jeg er blevet bekendt med gennem de
sidste dage.
Mvh
Ruth

