Det officielle Danmark med statsministeren i spidsen har gjort det klart, hvilken betydning
kulturlivet har for vores mentale sundhed og opfordret til at så meget som muligt
gennemføres, også under de nye restriktioner. Og sandt er det, at Gitte Bjørns Værksted
er en betydningsfuld del af vor alle sammens liv, både kursister og lærere. Det er et fristed,
hvor vi kan samles om verdens bedste beskæftigelse og samtidig mødes med hinanden
og dele oplevelser, meninger, sorger og glæder.
Det ser desværre ud til at vi går en lang og mørk vinter i møde med forøgede Covidrestriktioner, og derfor er det ekstra vigtigt for os alle sammen at udvise den fornødne
omhyggelighed og passe rigtig godt på hinanden og på værkstedet.
Heldigvis har vi gjort os meget stor umage for at begrænse Covid smittefaren lige siden vi
lukkede op i juni måned, og det kommer os til gavn nu, hvor flere af de tiltag, vi for længst
har indført, er blevet obligatoriske med de seneste restriktioner, der træder i kraft i morgen,
mandag 26.10. Således har vi:
- Indført skærme til lærerne for at sikre, at kursister ikke bliver 'pustet i nakken', når
lærerne underviser tæt på - det er nu blevet et officielt krav.
- Indført éngangshåndklæder på toilettet og i køkkenet i skikkelse af store køkkenruller
- Indført afspritning af al værktøj på de enkelte arbejdspladser
- Indført afspritning af alt fællesværktøj efter brug
- Indført afspritning af alle kontaktflader på hele det ganske værksted mellem hold - Anne
udfører hvervet som værkstedets officielle 'spritter'
- Indført udluftning af værkstedet mellem hvert hold
- Tredoblet udskiftningen af viskestykker
- Sikret, at vi overholder kravet om to kvadratmeter pr. siddende kursist - i det store lokale
er der rigtig mange kvadratmeter, men også mistbænken lever op til kravet med sine 18,4
kvadratmeter til otte kursister
- Sikret at vi overholder forsamlingsrestriktionerne, eftersom vi, med ministeriets ord "I al
væsentlighed sidder på faste pladser med ansigtet rettet mod en scene, bane, lærred eller
lignende" - i vores tilfælde vores fælg og loddekarusel.
Disse tiltag har heldigvis virket rigtig godt, eftersom ingen lærere eller kursister er blevet
ramt af Covid gennem de fem en halv måned, vi har arbejdet med vores Covid
restriktioner.
Således er værkstedet ikke berørt af de restriktioner, der træder i kraft i morgen mandag
26.10, og undervisningen fortsætter uændret.
Ên enkelt ændring har dog sneget sig ind: Vi skal fremover bære maske eller skærm, når
vi bevæger os rundt i værkstedet, noget som hidtil har været frivilligt. Vi behøver fremdeles

ikke bære maske mens vi sidder på vores pladser og arbejder - og selvfølgelig heller ikke,
når vi sidder ved det store bord i pauserne.
I det hele taget har pauserne en vigtig, social funktion, så vi hæger og værner om dem,
men henstiller til at pauseserveringen ikke kræver tallerkener, bestik el. lignende - og vi
accepterer naturligvis, hvis du hellere vil holde pause på din arbejdsplads.
Også fremover vil vi bestræbe os på at være på forkant med Covid-situationen, så vi håber
at du vil tage godt imod det, hvis/når vi finder på nye tiltag. Vær også opmærksom på, at
værkstedet ikke længere er omfattet af hjælpepakkerne, så det er desværre ikke længere
muligt at refundere dit undervisningsgebyr, hvis du afmelder dig.
Vores fælles opgave er at passe godt på hinanden og på vores fælles værksted!

