
  
 

CORONAVIRUS PÅ ØRESUNDSKOLLEGIET – OFFICIEL MEDDELELSE 

Kære ØK’ere,  

Som I alle sikkert ved, er den danske indsats mod coronavirussen blevet intensiveret, da regeringen i går 

aftes præsenterede en række nye tiltag, der reelt har lukket store dele af Danmark ned de næste 14 dage. 

Dette har uundgåeligt store konsekvenser for vores dagligdag på Øresundskollegiet, hvilket vi vil redegøre 

for herunder. Læs det nu grundigt, og del gerne informationen med dine naboer og venner på ØK.  

De næste to uger, danner følgende tiltag virkeligheden på Øresundskollegiet: 

*Forbud mod indendørs forsamlinger på over 100 mennesker. 

Dette betyder, at Sumpen vil være lukket de næste 14 dage, og at alle arrangementer heri aflyses eller 

udskydes – herunder Det Ekstraordinære Beboermøde d. 25. marts. 

*Uddannelsesinstitutionerne er lukkede. 

Dette betyder, at vi er rigtig mange hjemme på kollegiet hele tiden. Naturligt stiller situationen derfor store 

krav til at udvise gensidig respekt og hensyn, særligt da størstedelen af os studerer hjemmefra. 

*Ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejder hjemmefra. 

Dette betyder, at ansatte i administrationen arbejder hjemmefra, og at administrationen derfor ikke vil 

have fysiske åbningstider. I stedet kan man kontakte administrationen over mail eller telefon, såfremt det 

skulle være nødvendigt. Endvidere opfordrer vi til, at man ikke tager fysisk kontakt til ØK’s øvrige ansatte 

herunder gårdmændene.  

*Frivillige foreninger og institutioner lukkes ned. 

Det samme gælder her på kollegiet, hvor al frivillig aktivitet indstilles i minimum 14 dage. Dette betyder 

også, at ØK Fitness, Down Wonder, fodbold i Sumpen o.lign. lukkes/aflyses.  

*Undgå fysisk og tæt kontakt. 

Særligt når du færdes på fællesarealerne. Det anbefales særligt at undgå kram og håndtryk, at sidde tæt på 

hinanden samt at stå for tæt på hinanden. Samtidig opfordrer vi til ikke at være fysiske eller sidde ved siden 

af hinanden i ØK Café og fællesrummet, både for jeres, men også caféens ansattes skyld.  

Fælles for alle punkter er, at det er ekstremt vigtigt, at vi tager øget hensyn til hinanden. Vi er rigtig mange 

mennesker på ikke særlig meget plads. Så kære naboer, vi opfordrer til at respektere den næste tids lettere 

forandring her på vores alles Øresundskollegiet, pas på jer selv og hinanden.  

 

På vegne af Beboerrådet, 

Niels Kristian og William 

Formand og Næstformand 

 


