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Virusbekymring i Helsingør

Gymnasium aﬂyser morgensamling
for at begrænse smittefare
Espergærde Gymnasium og HF har på baggrund af statsminister
Mette Frederiksens
udmelding besluttet
at aﬂyse gymnasiets
morgensamling.
Af
Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk

ESPERGÆRDE: Regeringens

opfordring til at alyse arrangementer over 1000 mennesker på grund af coronavirus får nu Espergærde
Gymnasium og HF, hvor der
går samlet 1200 elever, til at
alyse skolens morgensamlinger.
- Det kommer ikke til at gå
ud over undervisningen,
men vi alyser vores morgensamling på Torvet, hvor vi er
mere end 1000 forsamlet.
Det er ikke noget, der rammer os så hårdt. Det er noget,
vi har en gang om måneden,
siger rektor Henrik Boberg
Bæch.
Rektoren oplyser, at han

på stående fod ikke har nået
at sætte sig ind i detaljerne i
ministerens udmelding, ligesom han ikke kan svare på,
om det kan blive nødvendigt
at droppe undervisningen.
- Jeg er lige blevet orienteret om det, jeg sad i møde,
mens pressemødet foregik.
Tingene går hurtigt lige nu,
og situationen kan nå at ændre sig over weekenden, siger Henrik Boberg Bæch.
Følger situationen

Rektoren fortæller, at gymnasiet opfordrer eleverne til
en ekstra god håndhygiejne
og at følge Sundhedsstyrelsens øvrige anbefalinger.
Gymnasiet har også lagt
information ud på hjemmesiden om, hvordan elever og
forældre skal forholde sig til
risikoen for coronavirus,
som løbende bliver opdateret.
Regeringens opfordring til
at al yse eller udskyde arrangementer med 1000 eller
lere deltagere gælder til
sidst i marts.
Myndighederne opfordrer

desuden til, at man afholder
sig fra kram, kindkys og
håndtryk, når man mødes
og holder afstand fra hinanden for at begrænse coro-

nasmitte.
Derudover
opfordrer
myndighederne til, at man
hoster i ærmet og har en god
håndhygiejne.

Danskere, der overvejer at
rejse til udlandet, bør opdatere sig på Udenrigsministeriets hjemmeside - nærmest
dagligt.

EG dropper morgensamlingerne, hvor der er mere
end 1000 unge forsamlet.
Foto: Lars Johannessen

Computervirksomhed
reagerede i tide
Selv om Jumbo Computer sørgede for at
få fyldt lagrene op, inden coronavirus lukkede fabrikkerne i
fjernøsten, så ser indehaveren med bekymring på fremtiden.
Af
Niels Berg
n.berg@hdnet.dk

HELSINGØR: - Efter det kinesiske nytår i k vi et vink
om, at corona snart ville få
konsekvenser for de kinesiske leverandørers evne til at
producere de varer, vi lever
af at sælge og servicere. Så vi
sørgede for at få fyldt lagrene
op, inden profetien gik i opfyldelse, siger Jan Lindberg.
Han er indehaver af computeri rmaet Jumbo Computer på Slotsvej i Helsingør.
Varslet kom i begyndelsen
af januar, og siden da har
den smitsomme virus som

spået lukket for mange fabrikker i Kina, hvor en stor
del af de produkter, Jumbo
Computer sælger, bliver
fremstillet.
- Selv om lere af vores produkter er designet og udviklet i lande, der ikke på samme måde er ramt af coronavirus som Kina, så bliver
mange af deres produkter jo
stadig fremstillet i Kina. Vi
har leverancer, der skulle
have været leveret for lere
uger siden, som de ikke tør
love før om nogle måneder,
siger Lindberg.
Måtte ikke rejse tilbage

Efter det kinesiske nytår, da
tusinder af medarbejdere
rejste ud til hjembyer over
hele Kina, blev de hindret i
at vende tilbage til deres arbejdspladser, fordi de ikke
måtte rejse mere.
- Coronavirusset lukkede
fabrikkerne en for en, og de
er ikke åbnet i mellemtiden.
- Tag nu for eksempel Acer,
som er storleverandør af
bærbare computere og an-

det IT-udstyr til hele verden
- de skal bruge 6.000 medarbejdere for at starte produktionen op igen efter nytårsferien, men de kunne kun
skafe det halve. Det betyder
jo, at der ikke bliver lavet
computere på fabrikken mere, fortæller Lindberg.
Må skuﬀe

Selv om lagrene på Slotsvej
blev fyldt med computere og
andet IT-udstyr og -tilbehør,
så er de ikke uudtømmelige.
- Det er bekymrende, for
hvis situationen ikke bedres,
så vil vi inden for en overskuelig fremtid blive nødt til at
skufe kunderne. Det gælder
både for salg af nye computere og serviceopgaver, for vi
vil jo heller ikke kunne få reservedele hjem, siger IT-forhandleren.
Med knaphed på varerne,
så stiger priserne også.
- Vi har heldigvis fået en
stor sending af harddiske og
andre computerdele fra Taiwan, men prisen er steget.
Det drejer sig om stigninger

Jan Lindberg fra Jumbo Computer har stadig varer på hylderne, men situationen er
uholdbar, for coronavirusset holder de kinesiske fabrikker lukket. Foto: Lars Johannessen

på 5 til 10 procent om dagen.
Det er en kæmpe økonomisk
belastning både for branchen og for kunderne, siger
Lindberg.
Selv om der skulle blive
sat en stopper for spredning
af coronavirusspredningen
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og måske endda en vaccine
mod sygdommen inden for
de kommende par måneder,
så vil situationen stadig være
graverende.
- Det vil tage lang tid at få
sat gang i produktionsapparatet igen, før l ytrai kken

kan genoptages, og før de
kan begynde at sejle igen
derude. Så lige nu kan vi i allerbedste fald først se frem til
en normalisering efter et
halvt års tid, forudser Jan
Lindberg.

