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HORSENS LÆGEKREDS,
d. 27-5 1919.

Foranstaltninger mod Udbredelse
af Influenzaepidemien

i
Horsens By.

Den 24de Oktober lukkedes Forberedelsesskolen og d. 26de Statsskolens Mellem- og Realklasser. 
Den 28de Oktober lukkedes Gymnasieklasserne og al Danseundervisning ophørte, ligesom Børns 
Adgang til Biograftheatre blev forbudt. Den 29de Oktober lukkedes alle offentlige 
Forlystelsesanstalter som Theatre, Biograftheatre, Konsertlocaler o.s.v. Den første November 
havde Epidemien bredt sig til Kommuneskolerne og Borgerskolen, saa at disse maatte lukkes. 
Ligeledes lukkedes alle Lejebibliotheker allerede fra d. 30te Oktober. Det henstilledes at 
indskrænke Følget ved Begravelser til det mindst mulige og at gøre Handlingen saa kort som 
muligt, ligesom det henstilledes til de forskellige private Foreninger ikke at lade afholde Baller 
eller større Sammenkomster. Lukningen af Skolerne opretholdtes kun til d. 22de November, da 
der paa det Tidspunkt syntes at være en tydelig Nedgang i Epidemien, og det tillige af 
Lærerautoriteterne blev gjort opmærksom på det uheldige i, at saa mange Børn fra 
Kommuneskolerne var ganske uden Control. Genaabningen af Skolerne skete dog kun paa de 
Betingelser, der var nævnet i Sundhedsstyrelsens Circulære, at ingen Børn modtoges fra smittede 
Hjem, at syge eller mistænkelige Børn straks hjemsendtes og at Klasser hvor mere end et Tilfælde 
af Influenza havde vist sig lukkedes i 3 Dage og først genaabnedes efter grundig Udluftning og 
Sæbevaskning. Det synes dog, som om Genaabningen af Skolerne har haft en uheldig Indflydelse 
paa Epidemien, der som før omtalt blussede op i Løbet af December, men der lukkedes dog ikke 
igen, man indskrænkede sig til de omtalte Forholdsregler, som iøvrigt jævnlig bevirkede, at 
mange Klasser i samtlige Skoler maatte holdes lukkede. Juleferien begyndte noget tidligere end 
normalt. Alle Foreningsjuletræer blev aflyst og medens Skolerne fik Lov til at lukke op, var 
Danseskolerne stadig lukkede, hvilket vedvarede hele Aaret ud. Derimod fik Theatrene Lov til at 
lukke op fra d. 25-12, ligeledes Biograftheatre, men Børn forbødes Adgang begge Steder, og der 
maatte kun holdes en Forestilling daglig.
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