CORONAVIRUS I DANMARK - OPDATERET 25.02.21
Coronavirus (Covid-19) har desværre også ramt Danmark hårdt med sin 2. bølge.
Det betyder desværre at alle køreskoler i Danmark (herunder også Drive Trafikskole), er lukket
ned af myndighederne foreløbigt frem til og med 5. april 2021. For dig som igangværende elev
betyder det at både teoriundervisning samt kørsel i skolevognen er indstillet.
Glatbaner, førstehjælpskurser samt teori- og praktiske prøver er også lukket ned.
NB! BEMÆRK DOG AT KØRESKOLER PÅ BORNHOLM HAR FÅET GRØNT LYS TIL AT STARTE OP
1. MARTS PGA LAVT SMITTETRYK. HVIS DU BOR PÅ BORNHOLM VIL DU HØRE NÆRMERE FRA
VORES AFDELING OM EVENTUELLE PLANER FOR GENÅBNING.
Ingen ved hvornår vi igen kan åbne op. Vi har været lukket ned siden midten af december 2020.
Hjemmesiden vil blive opdateret, når myndighederne melder nyt ud, så hold øje på siden omkring
påske.
Står du klar og venter på en teori- eller praktisk prøve, bliver du desværre også nødt til at væbne
dig med tålmodighed. Når vi igen som branche åbner op og de prøvesagkyndige igen møder ind på
arbejde, vil alle kørelærere i Danmark skulle kæmpe om at finde nye prøver til deres elever. I
forvejen er der alt for få prøver særligt på Sjælland og i København, så der må desværre forventes
en del ventetid. Din kørelærer vil gøre alt hvad der er muligt for at få fat i de prøver der lægges ud
af politiet. Når vi igen kommer i gang, er det vigtigt med en dialog lærer og elev imellem omkring
det afsluttende forløb.
Ny elev
Står du og har tilmeldt dig et kommende hold eller planlægger du at gøre dette, vil holdstarten
sandsynligvis også blive flyttet pga. nedlukningen. Samtidig skal vi som køreskole også have
afviklet vores igangværende hold, inden vi kan starte nye. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige
noget om hvornår dit hold vil starte, da vi ikke kender datoen for genåbningen. Er du tilmeldt en
holdstart allerede, vil du blive kontaktet af køreskolen med yderligere info. Afstandskrav og
dermed antal elever i vores teorilokaler kan også blive påvirket af Covid-19.
Påtænker du at starte på kørekort, men endnu ikke er tilmeldt, så tøv ikke. Find et hold du gerne
vil være med på (evt. i foråret eller sommeren 2021), og tilmeld dig så via hjemmesiden. Du skal
nok blive kontaktet, såfremt holdet må flyttes.
Vi er alle rigtig trætte af denne virus samt alle de negative ting den medfører. Men der er også
kørekort til dig, om end det bliver forsinket. Vi glæder os til at komme ud på den anden side af
Covid-19, så vi igen kan skrue op for køreundervisningen og få givet en masse kørekort.
Har du yderligere spørgsmål opfordrer vi til, at du kontakter din kørelærer eller køreskolen på
tlf. 2222 2511 eller e-mail: info@drivetrafik.dk

