København 12. marts 2020
Kl. 11.00

Status vedrørende Corona og Georg Stage
Som vi har informeret tidligere, har vi fulgt regeringens påbud om at lukke alle
uddannelsesinstitutioner. Vi er derfor ved at sende eleverne hjem, som afhentes af pårørende.
Kontoret er ved at arrangere transport hjem til de udenlandske elever.
Vi har ingen smittetilfælde ombord, og de unge er som mange af vores følgere har påpeget
”unge, friske og raske”. De har det godt ombord, og argumentet om at sejle ud og holde
karantæne på vandet er naturligvis fristende, så vi kan fortsætte som vi plejer. Plejer er dog ikke
en mulighed i denne sammenhæng. Vi må ikke sejle, og vi må ikke fortsætte.
Eleverne på togt 2020-1 fortjener en uddannelse af samme høje kvalitet som alle de elever vi før
har uddannet. En del af uddannelsen er førstehjælp, brandskole og værkstedsskole, som er de
emner eleverne havde på skemaet de næste to uger. Det er vigtige emner som ikke skal skyndes
på, og som i vores tilfælde kræver samarbejde med eksterne aktører, som også rammes af
nedlukningen. Vi arbejder på at flytte rundt på kurserne så vi kan gennemføre togtet med
fagligheden i fokus.
Et andet vigtigt element for at eleverne får et godt togt er nærvær og tilstedeværelse hvilket
kræver at eleverne føler sig trygge i at sejle, ofte uden dækning. De skal derfor ikke bekymre sig
om tante Olga derhjemme.
Sidst men ikke mindst, så håber vi at den massive indsats på landsplan medfører at smitten
inddæmmes så hurtigt som muligt. En rigtig Georg Stage elev tager del i det fælles sociale
ansvar, og passer på sine medmennesker, denne gang udmønter det sig i at tage hjem.
Vi understreger at vi vil gøre alt for at alle de optagede elever på 2020-1 vil få mulighed for at
gennemføre deres uddannelse, men hvorvidt opstart vil være om 14 dage eller længere kan vi
endnu ikke bekræfte.
Georg Stages administration fortsætter, vi holder eleverne informeret løbende med nyhedsmails
og opdateringer på vores hjemmeside og Facebook.

Stiftelsen Georg Stages Minde
Krudtløbsvej 73B 1439 København K · CVR: 30 87 61 64
www.georgstage.dk · stiftelsen@georgstage.dk · +45 32 95 80 19
Danske Bank 3001- 4001540777

