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VURDERINGSGRUNDLAG FOR MULIG AFREJSE, BEREDSKAB SAMT FORBEHOLD 

Zanzibar Højskolen har i mere end 16 år drevet god og sikker højskole i Tanzania. Det vil vi gerne 
fortsætte med og med en vaccine mod corona inden for rækkevidde, ser det også ud til at være 
realistisk. Vi planlægger derfor fortsat højskoleopholdene i 2021 med respekt for coronavirussen og 
mutationer, som, trods en vaccination, kan kræve forbehold og fornuft.  

Vi har mange ansøgere og mange på venteliste og det er tydeligt, at mange unge oplever denne 
coronatid som et tab af dannelse, oplevelser og udvikling. Vi har som højskoleudbyder et ansvar for at 
kæmpe for de værdier, som unge får med et højskoleophold og vi er meget enige med den norske 
uddannelses- og forskningsminister, som udtaler: ”Pandemien har været meget hård for mange unge. 
Mange unge oplever ensomhed, fordi de ikke kan være sociale på samme måde som før. For mange vil 
et højskoleophold derfor være en perfekt mulighed og ikke mindst en venskabsgaranti”. 

Som udbyder af højskoleopholdet på Zanzibar er det vigtigt for os, at kunne tilbyde relevante 
informationer samt tage de forbehold for corona, vi har mulighed for. Som højskole har vi dog ikke 
tidligere og kan heller ikke nu tage ansvaret for de sygdomsrisici, der er ved at rejse ud i verden. Men 
vi vil naturligvis gøre alt, hvad vi kan for, at udbyde et højskoleophold uden sygdom – og ud over 
rejsemave og eventuelt en forstuvet tå, er vi også overbeviste om, at det sagtens kan lade sig gøre anno 
2021. 

Vores udgangspunkt for afrejse indebærer, at I er bekendte med, at der findes corona i Tanzania og at 
vi forventer, at I som udgangspunkt er blevet vaccineret mod corona inden afrejse. Vi vil kunne tilbyde 
jer adgang til den danske læge, som er tilknyttet højskolen og det er et krav, at I skal have 
rejseforsikring gennem Gouda, der blandt andet dækker behandling af corona. Men vi kan desværre 
ikke tilbyde plads til personer med øget risiko for COVID19. 
Vaccinationen gør, at COVID19 bliver en virus, vi skal lære at leve med, ligesom vi lever med andre 
vira. Den kræver en individuel vurdering af den risiko, man vælger at løbe, når man rejser ud i verden 
– på samme måde, som du forholder dig til f.eks. malaria, tyfus og rabies, og din mulighed for at 
gardere dig imod det inden og under din rejse. Når du tager på højskole på Zanzibar, rejser du således 
også afsted som myndig person på eget ansvar, men i gode og trygge rammer. 
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https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/personer-med-oeget-risiko-ved-covid-19


ZANZIBAR HØJSKOLEN TILBYDER ET STÆRKT BEREDSKAB 

Som et alternativ til evt. at rejse ud på egen hånd i verden, kan Zanzibar Højskolen tilbyde et stærkt 
beredskab og et trygt sikkerhedsnet, baseret på vores mange års erfaring og store netværk i Tanzania.  
Nedenstående er vores beredskab for vores elever og personale når vi er afsted: 

BEREDSKABS-VURDERINGSNIVEAU 

Niveau 1. 
- Højskolen fungerer normalt 
- Der tages evt. generelle COVID19 forbehold 

Niveau 2. 
- Vi informeres om forventet øget smitterisiko til trods for vaccinationer, eller der opleves 

COVID19 sygdom iblandt os til trods for vaccinationer 
- Vi øger vores selvisolation jf. behov 
- Vi skærper vores COVID19 forbehold yderligere 
- Evt. syge elever, isoleres i tilhørende karantænefacilitet, med sygepasser og tilkoblet dansk læge 

ved behov 

Niveau 3. 
- Det vurderes fra skolens danske læge, at det ikke er ansvarligt at drive højskole på Zanzibar, 

eller myndigheder fra Tanzania beordrer lockdown 
- Vi afbryder vores ophold, ombooker vores billetter og rejser hjem 
- Worst case scenario har vi kontrakt med dansk flyselskab Great Dane Airlines, der kan hente os 

inden for tre dage 
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ZANZIBAR HØJSKOLENS VURDERINGSGRUNDLAG FOR MULIG AFREJSE, BEREDSKAB 
OG MULIGE COVID-19 FORBEHOLD 

Derfor vurderer vi, at man kan 
tage på højskole på Zanzibar 

Zanzibar højskolens beredskab Forventede coronaforbehold 
under højskoleopholdet 

• Vi forventer, at I som 
udgangspunkt er vaccineret 
mod corona inden afrejse 

• Tilstrækkelig med viden 
bekræfter, at det ikke er 
jeres alderssegment, som 
typisk får hårde 
sygdomsforløb. Se bl.a. 
sundhed.dk  

• Forskningsstudier viser, at 
coronavirussen har dårligere 
overlevelsesbetingelser på 
steder med masser af sol og 
dermed uv-stråling og D-
vitamin. Se fx her: vitamin 
D og uv-stråling 

• Zanzibar Højskolens 
coronarestriktioner og 
beredskab sikrer så gode 
betingelser som muligt 

• Vi holder os ajour via gode 
kontakter i hhv.: 

- Sundhedsvæsen – og 
myndighed på Zanzibar  

- På ambassaden i Dar Es 
Salaam 

- Gennem dansk læge på 
Zanzibar 

- Gennem eget personale 
på Zanzibar 

• Grundig COVID19 strategi 
og retningslinjer på skolen  

• Rejseforsikring gennem 
Gouda med mulighed for 
behandling af bl.a. corona i 
Tanzania 

• Dansk lægehjælp på 
Zanzibar 

• VIP-service på de lokale 
hospitaler om nødvendigt 

  
• Isoleringsfacilitet inklusive 

sygepasser, hvis der skulle 
opstå smitsom sygdom  

• Mulighed for quicktest på 
højskolen 

• Skolen kan selvisolere sig fra 
de lokale omgivelser om 
nødvendigt og stadig drive 
god højskole 

• Privat dansk evakueringsfly i 
worst case scenarier

• Håndvask/afspritning ved 
ind- og udgang samt fælles 
aktiviteter 

• Evt. temperaturmåling ved 
samlingstidspunkter 

• Almindelig fornuft, når I 
bevæger jer uden for 
højskolen (afstand, 
håndhygiejne etc.) 

• Eventuel justering af 
interaktion med de lokale 
skoler afhængig af 
coronasituationen i Tanzania 

• Frivillig rejseuge forventes 
kun at afholdes i Tanzania så 
længe indrejse-
mulighederne til andre 
lande er begrænsede 

• Vi kan ved behov holde os 
på skolens område og 
nedjustere vores interaktion 
med folk udefra 

• Ved positiv coronatest trods 
vaccination har vi 
isoleringsfaciliteter med 
mulighed for professionel 
pasning, servering af mad 
m.m. 

• Vi vil ved behov 
implementere diverse 
forsigtighedsprincipper, fx 
brug af mundbind, fraråde 
offentligt transport etc. 
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https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/paediatri/tilstande-og-sygdomme/infektioner/coronavirus-hos-boern/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33142828/#:~:text=Through%2520its%2520interactions%2520with%2520a,converting%2520enzyme%25202%2520concentrations%252C%2520and
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcvm.2020.616527/full

