Kære forældre.

Vore børn og unge er for langt hovedparten ikke i skole i de næste 14 dage. De fleste af
de steder, hvor de ellers plejer at komme, er også lukkede. Og det vil helt sikkert give
anledning til en masse ønsker og spørgsmål om, om man ikke må mødes med sine
venner, arrangerer noget socialt, hænge ud, holde fester eller lignende.
Vi vil først og fremmest sige, at vi godt forstår, at man får lidt kuller af at blive begrænset i
sine muligheder. Men vi vil også rigtig gerne opfordre til, at I taler med jeres børn og unge
om, at det lige nu er både jeres, vores og sundhedsmyndighedernes anbefalinger, at børn
og unge – ligesom alle os andre – ikke mødes i større grupperinger m.m.
Derfor vil vi, med dette brev, gerne opfordre til, at det er vigtigt, at I som forældre hjælper
jeres børn og unge med
1. Generelt at overholde de anbefalinger, som er givet fra Sundhedsstyrelsen
2. Undgå, at der holdes større sammenkomster
3. Undgå, at der holdes private fester
Vi ved godt, at det både er lidt kedeligt, lidt svært og føles ret tarveligt, men det er vigtigt,
at vi lige nu hjælper hinanden, står sammen og viser hensyn – også selvom det kan føles
helt uoverskueligt, at man ikke kan mødes med venner og veninder i samme omfang som
før.
Vi 3 SSP koordinatorer er også hjemsendt, men arbejder stadig via mail og telefon.
Vi håber, I tager godt imod vort budskab. Vores erfaring er, at børn og unge har brug for at
tale om, hvorfor og hvordan vi minimerer risikoen for smitte af Corona Virus.
Dette er en alvorlig situation, og vi skal alle undgå smitte. Så lad os hjælpe hinanden.

Med venlig hilsen
SSP-teamet i Hedensted Kommune
René Rørvig, Lone Toft og Birgit Fisker
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