Til forældre og unge, som har været i Maribo Juniorklub onsdag d.
18. og/eller 19. november.
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Covid19-smitte i Maribo Juniorklub
Vi har i dag fredag fået oplyst, at der har været en person til stede i
juniorklubben i Maribo torsdag d. 18. november og fredag d. 19.
november. Det har vist sig, at vedkommende er smittet med Covid19
og vi informerer nu alle de personer i klubben, som vedkommende
kan have været sammen med i de sidste 48 timer før vedkommende
blev testet.
Da dit barn har været til stede i klubben, så anser patientsikkerhedsstyrelsen dit barn som nærkontakt. Man sender ikke børn og unge i
grundskolealderen i isolation, hvis de er nærkontakter, men
sundhedsmyndighederne opfordrer til, at dit barn gennemfører et
testforløb.
I testforløbet skal dit barn testes tre gange. Første test skal tages
hurtigst muligt, anden test på 4. dagen målt fra sidste mulige kontakt
med den smittede og den sidste test skal tages på 6. dagen.
Når sidste mulighed for kontakt med den smittede er onsdag d. 10.
november, så er testdagene dermed følgende:

Kontaktperson
Morten Romme
Lolland Ungdomsskole
Tlf.: 24470498

1. Test – hurtigst muligt. (pcr- eller hurtigtest)
2. Test – 4. dagen – mandag d. 22. november. (pcr-test)
3. Test – 6. dagen - onsdag d. 24. november. (pcr-test)
Vi beklager den sene udmelding, men vi er først blevet gjort
opmærksomme på den positive test denne eftermiddag, da testsvaret
er fra lørdag. Vi håber, at alle er testet på skolen d.d.
Ovenstående medfører, at klubben er nødsaget til at ændre sine
åbningstider på følgende dage, da vi har medarbejdere i isolation:
Tirsdag d. 23. november 14:00 – 17:00
Onsdag d. 24. november 14:00 – 17:00
Torsdag d. 25. november 14:00 – 17:00
Venlig hilsen
Morten Romme
Viceungdomsskoleleder
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