5. marts 2020
Kære Medlemmer, frivillige og ansatte i Sigma Swim
Efter Corona virus har bredt sig, til nu også at omfatte Danmark, har vi i Sigma Swim valgt at sende
information ud om hvordan vi forholder os, samt hvilke forholdsregler vi tager.
Først og fremmest er det vigtigt at sige, at dette tiltag udelukkende er for at vi som forening
påtager os et fælles ansvar om at sikre så minimal smittespredning som muligt. Vi er en meget stor
forening, med flere end 3000 besøgende ugentligt, derfor ønsker vi at alle vores aktive er
informeret om, at vi løbende holder os orienteret omkring virussen og hvilken betydning det har
for vores miljø.
Indtil videre henstiller vi til at alle følger nedenstående. Vi holder jer opdateret, såfremt der
forekommer ændringer.
•

•
•

Har man opholdt sig i et af de særlige risikoområder (se info her:
https://www.sst.dk/corona) og kommet hjem fra destinationen efter den 2. Marts 2020,
skal man blive hjemme i 14 dage og ikke møde op til aktiviteter i Sigma Swim. Hold jer
venligst opdateret med listen over risikoområder. Dette gælder både medlemmer, frivillige
og ansatte. Såfremt dette gør sig gældende for dig/jer, bedes i informere klubchef, Mia
Hyldahl, på mia.hyldahl@sigmaswim.dk.
Alle medarbejdere har for vane at give hånd til kolleger, når man møder på arbejde i Sigma
Swim. Denne måde at hilse på sætter vi på pause i en periode, indtil videre. Det samme
gælder kram.
Hygiejnen er afgørende ift smittespredning, så vi håber at alle vil følge retningslinjerne fra
sundhedsstyrelsen. (https://www.sst.dk/corona). Se også opslag i svømmehallen herom.

Vi håber i alle vil bakke op om vores opfordring, så vi kan bidrage til at forebygge
smittespredningen i Danmark.
Alle aktiviteter i Sigma Swim fortsætter som vanligt for alle jer der ikke har opholdt jer i
risikoområderne.
De venligste hilsner
Mia Hyldahl
Klubchef
Sigma Swim

