
Kære alle CG-elever 

 

Vedrørende Corona på CG 

Corona epidemien udvikler sig nu både i hele Europa og i Danmark i et forventet men samtidig hurtigt 

tempo, så det lille antal smittede vi kendte i den første uge med smitte nu er afløst af større tal, der flytter 

sig dag for dag. Dog er der i dag tirsdag den 10.3. kl. 12 stadig kun 156 personer i Danmark, som vides 

smittet med Corona virus.  

På CG har vi valgt at aflyse store samlinger, som ikke er nødvendige. Fx udsættes/aflyses en stor fællestime 

med over 200 personer i morgen, Grand Prix på fredag, og Torsdagsforum i den kommende uge.  

Det er vigtigt, at alle husker at have en god hygiejne og overholde nogle simple råd – fx følgende udsendte 

råd fra Undervisningsministeriet:   

- Begræns fysisk kontakt, dvs. undgå håndtryk, kindkys og kram. 

- Hold dig hjemme ved sygdom. Personer, som har symptomer, bør kontakte deres læge 

telefonisk og således begrænse lægebesøg eller ophold i venteværelser mest muligt.  

- Vask hænder hyppigt og grundigt. 

- Brug håndsprit/vådservietter. 

- Udvis god hosteetikette – nys eller host ikke på andre.  

- Vær særligt opmærksom på hensigtsmæssig adfærd på steder, hvor der færdes mange 

mennesker, eksempelvis offentlige transportmidler.   

- Ved særligt opmærksom på hensigtsmæssig adfærd ved besøg hos ældre eller syge. 

- Ældre og personer med kronisk sygdom bør nøje overveje deres deltagelse i større 

arrangementer mv. 

Specielt vil vi gerne understrege, at hvis man er syg, så skal man som sædvanlig blive hjemme, så man ikke 

smitter andre. Denne regel gælder naturligvis i særdeleshed under Corona-epidemien.  

Corona-virus rammer ikke på et generelt plan unge så kraftigt som ældre – og syge eller personer med 

svækket immunforsvar er naturligvis meget mere udsatte end os andre. Men husk, at mange af os har 

nogle kære som er sårbare – en mormor eller en vens far som er kræftramt. Der er derfor grund til at 

tænke på mere end sig selv for at undgå Corona-smitte – som også statsministeren har opfordret til på 

pressemødet i dag den 10.3. Et helt specielt problem ved Corona-epidemien er, at sundhedssystemet nemt 

kan blive overbelastet i en grad, så danskere med andre sygdomme end Corona ikke kan få behandling i 

tilstrækkelig grad eller tids nok. Derfor er det vigtigt, at vi begrænser smitten, så epidemien udvikler sig så 

langsomt, at sundhedssystemet kan følge med! 

På CG er ingen af os uddannede læger eller Corona-eksperter. Vi følger derfor de anvisninger, som kommer 

fra fx Sundhedsstyrelse og Udenrigsministeriet. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har Corona, så kontakt 

derfor enten egen læge eller hotline på 70 20 02 33. Følg deres råd. Og kom ikke i skole, hvis du føler dig 

syg eller læger har frarådet det. Og afklar først med sundhedssystemet hvad du skal gøre inden du møder 

op på CG og risikerer at smitte nogen af dine kammerater.  

Hvis elever er i tvivl om, hvorvidt de kan være smittet med Corona eller ligefrem have sygdommen, så er 

det vigtigt, at de starter med at kontakte egen læge via telefon eller hotline-nummeret: 70 20 02 33. Først 

herefter skal de gå i skole, hvis de ikke bliver rådet til det modsatte.  



På nuværende tidspunkt er der tre CG-elever, som er i karantæne. De to var på Søpavillonen torsdag den 

5.3., hvor en smittet elev fra Rysensteen var til stede og den tredje elev er i karantæne, fordi nogen fra 

familien har været i Italien. Ingen af de tre har sygdomssymptomer, og pt er der ingen på CG, som os 

bekendt er Corona-smittet.  

 

Specielt om Studierejser på CG 

På CG er 2e CG nu kommet godt hjem fra deres studietur til Israel og i går landede 2b i Barcelona på deres 

studierejse og udvekslingstur.  

Andre 2.g klasser rejser til forskellige lande på søndag eller i dagene efter. Som sagerne står lige nu fraråder 

Udenrigsministeriet rejser til ”røde og orange” områder, men ikke til andre området (dvs. de gule). Man 

skal derimod udvise forsigtighed – hvad man jo også skal gøre i Danmark. 

På CG har vi derfor ikke for nuværende aflyst studierejserne.  

Imidlertid udvikler de offentlige Corona-anvisninger sig time for time og dag for dag, så vi følger med i 

udviklingen – og er opmærksomme på, at der vil kunne opstå ubehagelige situationer, hvis man er i et 

andet land, hvor Corona-epidemien udvikler sig og evt. medfører lokale restriktioner. 

CG er åben overfor, at der i nogle af vores familier kan være forhold, som gør, at Corona-smitte vil være 

mere alvorligt end normalt – eller at der er familier, som anser situationen for uholdbar. Vi accepterer 

derfor, at nogle elever kan vælge at blive hjemme fra en studietur. CG vil i de situationer hjælpe med at 

skabe en skolehverdag med faglige arbejdsopgaver.  

Rejseøkonomien for elever, der ikke tager med på studietur, er et forhold mellem elev og 

rejseselskab/rejsegarantifond eller egen forsikring. Hvis den offentlige anbefaling er, at man ikke bør rejse 

til en destination, kan man som køber af pakkerejser forvente støtte fra rejsegarantifonden. I mange andre 

tilfælde har man tabt de fleste af pengene, dog kan nogle af pengene til fx entreer og mad muligvis 

refunderes. Undervisningsministeriet meddelte forleden til hele gymnasiesektoren, at der ”ikke er hjemmel 

til at afholde elevens rejseudgifter i tilfælde af aflysning af en studietur, hvor tabet ikke dækkes af elevens 

egen forsikring”.  
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