
 

 

  Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen 24. oktober 2020 

 

Kære alle medarbejdere på Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen, 

Danmarks Statsminister har udmeldt nye restriktioner som følge af, at smittetallet i 
Danmark stiger i den eksisterende verdensomspændende coronavirus pandemi.  

I den forbindelse kommer følgende til at gælde på skolen: 

Der indføres krav om mundbind for alle fra den 27/10 2020 og indtil videre. Mundbind skal 
bæres nå elever, studerende og medarbejdere  færdes på alle fælles arealer og når vi går og 
står. Mundbind kan aftages når elever og studerende  sidder i klasselokalet ved et bord og 
alle ansigter vender i samme retning og medarbejdere kan aftale mundbind, når vi sidder 
ved vores arbejdsplads.  

Som anført i mit skriv til elever og studerende gælder også mundbind, når vi blander hold, 
eller når der er undervisning med særlig tæt kontakt, HLR, førstehjælp eller lignende. Hvis 
underviserne er i tvivl, spørger I nærmeste leder.  

Alle øvrige ansatte på Diakonissestiftelsen vil blive orienteret af Anne Mette Fugleholm om, 
at de skal anvende mundbind når de passerer gennem UCD.  

Alle medarbejdere får udleveret mundbind på skolen. Elever og studerende får kun 
udleveret mundbind til de helt særlige situationer, f.eks førstehjælp og HLR undervisning. 
Altså de situationer, hvor vi allerede inden indførelse af det nye krav, forlangte mundbind, 
som vi udleverer. I dagligdagen hvor mundbind er krævet ved almindelig færdsel på skolen 
skal elever og studerende selv sørge for mundbind. Der er forretninger og apotek i kort 
gåafstand fra skolen.  

Der indføres også nyt forsamlings forbud. Forsamlinger må ikke overstige 10. Undtaget 
herfra er undervisning. Det betyder at vi fortsat underviser, som vi plejer, at vi forsat søger 
at minimere antal mennesker på matriklen ved at tilrettelægge en begrænset del af 
undervisningen virtuelt, der hvor det giver mening og der, hvor det kan aflaste antallet af 
personer på matriklen. Vi fortsætter med at vurdere behovet for fysiske møder fra gang til 
gang, men alle sociale aktiviteter er aflyst for både elever, studerende og medarbejdere. 
Alle møder, der kan afvikles virtuelt, bliver afviklet virtuelt og ellers sørger vi for at mødes i 
store lokaler, hvor der er god afstand og med ansvarlighed omkring afspritning.  

Det er fortsat vigtigt at alle er opmærksomme på, at vores hovedregel nummer et er, at alle 
bliver hjemme og lader sig teste, hvis der er den mindste tvivl om, hvorvidt man kan være 
udsat for smitte og at alle symptomer på covid-19 også gør at man bliver hjemme. Vores 
allerstørste indsats i øjeblikket er at begrænse smittespredning på skolen. Vi har  haft 



enkelte smittede elever, studerende og en enkelt ekstern underviser, vi skal derfor lade 
enhver tvivl komme fællesskabet til gode. Ved den mindste tvivl, bliver vi hjemme og 
lader os teste!  

Når det er sagt, vil jeg endnu engang takke jer for jeres store indsats. Det er 
beundringsværdigt, hvor flot alle arbejder med, tålmodigt håndterer udfordringerne og 
bidrager med arbejdsindsats og godt humør. Tak for jeres store, store indsats under 
særdeles vanskelige vilkår. I udlever Diakonissestiftelsens værdier på flotteste vis.  

Kommentarer og gode råd modtages naturligvis med glæde. Ledelsen vil i vid udstrækning 
arbejde på skolen for at være daglig støtte, men i de tilfælde hvor det giver mening at 
udføre arbejde hjemme fra og gennemføre virtuelle møder hjemmefra vil vi naturligvis 
gøre det.  

De bedste hilsner 

Kim  

 

 


