Bjerringbro Gymnasium 26. marts 2021 om genåbning og test

Genåbning af BG efter påske
Uge 14:
3.g/2.hf/2.g møder på BG.
ALLE elever og ansatte skal have en coronatest med sig i skole tirsdag d. 6/4: den må max. være 72
timer gammel fra testtidspunktet, og den skal selvfølgelig være negativ! 72-timersreglen betyder,
at alle elever skal lade sig teste 2 gange om ugen for at kunne møde i skole. Skolens ledelse
kontrollerer testen, så du skal have dokumentation med.

1.g og 1.hf har virtuel undervisning.

Uge 15:
1.g og 1.hf møder på BG.
Fra uge 15 (og formodentlig resten af skoleåret) tilbyder vi, at elever og ansatte kan selvteste på
BG i form af en selvpodning i næsen. Noget af skolens personale bliver uddannet i at være
supervisorer for disse selvtest, således at elever og ansatte kan teste sig selv og aflæse
testresultatet (nærmere instruktion følger i et brev efter påske).
Det er frivilligt, om man vil selvteste på BG eller få en coronatest andetsteds. Kravet om en gyldig
negativ coronatest (max 72 timer gammel fra testtidspunktet) gælder dog stadig. Vi vil opfordre til,
at man tester sig selv på BG, idet samfundet har brug for, at der er en ledig testkapacitet på de
offentlige teststeder i forbindelse med den overordnede plan for genåbningen af samfundet. Det
er også vigtigt at understrege, at ingen skal føle sig presset til at selvteste på BG! Man afgør selv,
om man vil selvteste på BG eller lade sig teste på et offentligt teststed.
Man kommer ikke til at blive podet af andre på skolen - man poder (tester) sig selv. En supervisor
vil vejlede i at selvteste og kontrollere testsvaret.
2.g/2.hf/3.g har virtuel undervisning.

Uge 16:
2.g/2.hf/3.g møder på BG. Vi tilbyder, at elever og ansatte kan selvteste på BG i form af en
selvpodning i næsen. Se i øvrigt teksten til uge 15.
1.g og 1.hf har virtuel undervisning.
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Uge 17:
1.g og 1.hf møder på BG. Vi tilbyder, at elever og ansatte kan selvteste på BG i form af en
selvpodning i næsen. Se i øvrigt teksten til uge 15.
2.g/2.hf/3.g har virtuel undervisning.

Betingelse for fremmøde.
Fysisk fremmøde kræver, at man har begrundet forventning om, at man ikke er smittet med
corona, herunder at man ikke har symptomer på corona.
Du skal møde ”ny-testet” (dvs. max ca. 72 timer gammel test) for covid-19 på første mødedag
efter en weekend. Medbring dokumentation - fx fra sundhed.dk på mobilen eller på app
MinSundhed. Det er en god ide at tage et screen dump af sit negative testsvar, så man hurtigt kan
forevise dokumentation på skolen.

Men ønsket om en coronafri påske ønsker BG’s ledelse alle en god påske.
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