
 

    

                                          Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen 24 oktober 2020 

Kære elever og studerende 

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 du færdes på alle fælles arealer og når du går og står. Mundbind kan aftages når 
du sidder i klasselokalet ved et bord og alle ansigter vender i samme retning.  

Vi fastholder også kravet om mundbind, når der foregår undervisning på tværs af 
hold/klasser, eller undervisning, hvor der opstår særlig tæt kontakt som ved HLR 
undervisning, undervisning i førstehjælp eller lignende. Disse særlige situationer er 
underviserne instrueret i at sørge for mundbind til alle. 

I dagligdagen, hvor der indføres landsdækkende krav om mundbind ved færdsel på skolen 
er det elevernes og studerendes eget ansvar at sørge for at have mundbind på sig. Skolen 
udleverer kun mundbind i de særlige situationer, der er nævnt ovenfor.  

Endvidere indføres der nyt forsamlingsforbud, hvor der nu gælder at forsamlinger ikke 
må være på over 10 personer, undtaget herfra er undervisning. 

Det betyder at de forholdsregler, vi allerede har indført, der omfatter sociale 
arrangementer, morgensamling mv. fortsat ikke kan finde sted. Mødevirksomhed 
indskrænkes også kraftigt, så kun helt nødvendige møder kan afholdes og alle møder der 
kan afvikles virtuelt vil blive afholdt virtuelt.  

Vores medarbejdere arbejder stadig i videst muligt omfang hjemmefra, undtaget herfra er 
fysisk undervisning og vi skal beklage de gener det medfører for elever og studerende. 

Jeg vil gerne udtrykke stor tilfredshed med den ansvarlighed som elever og studerende 
udviser i den her kritiske situation. Det er fortsat helt nødvendigt at I alle sammen udviser 
størst mulig forsigtighed. Det betyder at ved den allermindste tvivl, om at I kan have 
været udsat for smitte, skal I blive hjemme og lade jer teste. Vi har en forpligtelse til 
at undgå smittespredning, så bliv hjemme, hvis du tror, du kan have været udsat for 
smitte og lad dig teste. Kontakt skolen ved den mindste tvivl. 

De bedste hilsner 

Kim Petersen 
rektor 



 
 

 


