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Kære alle medarbejdere på UCD
Diakonissestiftelsen står for medmenneskelighed, ordentlighed og fællesskab. Jeg synes
fredagen afspejlede at det holder i kritiske tider. I har alle ydet en formidabel indsats med
at få al undervisning til at fungere fredag. Det er fantastisk. Takken til jer alle kan ikke
være stor nok. I har også været ualmindelig gode til at dele tips og tricks med hinanden,
bliv ved med det.
Vi har hele den forgangne uge forsøgt at være på forkant med udviklingen og det vil vi blive
ved med i det omfang, det kan lade sig gøre. I nuværende situation er det ikke tid til at tage
chancer, vi hæver til gengæld barren for smittespredning alt det vi kan, derfor vil I også
opleve at den skrivelse til elever og studerende som sendes ud til jer med dette brev på
nogle områder er skærpet i forhold til myndighedernes krav.
Vi beder alle studerende i udlandet rejse hjem hurtigst muligt. Den enkeltes adfærd er den
enkeltes valg, men vi skubber på alt det vi kan. Så alle der er i tæt dialog med studerende og
elever skal følge det, der står i informationen fra mig til elever og studerende.
Hvis studerende vælger at forblive udenfor landets grænser er det deres valg, men mod
givet råd og de bør følge myndighedernes information:
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark
https://www.sst.dk/
https://um.dk/
Desuden skal den enkelte naturligvis følge myndighedernes anbefalinger i det land, de
befinder sig i.
Vi skal hjælpe alle elever og studerende bedst mulig, så når nogen kommer hjem med
afbrudte forløb bag sig skal Pia, Louise og jeg inddrages.
I den nuværende stærkt kritiske situation er det vigtigt vi holder hinanden så tæt orienteret
som muligt. Landets grænser er lukket al udrejse er frarådet. Så når I taler med elever og
studerende handler det om, at få dem til at forstå alvoren. De skal ikke gå til frisøren, i
fitness, eller på cafe. Nu skal alle gøre en indsats for at det her lykkes. På
Diakonissestiftelsen er vi vant til at stå sammen, det gør vi også nu. Vi hjælper hinanden og
I har som nævnt allerede i går vist det på forbilledlig vis. Endnu engang tak for indsatsen og
pas på jer selv!
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