Angående Coronaviruset och Covid–19 Järfälla 2020-12-31
Hej!
Med anledning av de nya restriktionerna som Folkhälsomyndigheten och Region Sthlm har presenterat den
senaste veckan för vad som gäller Kommunala, Regionala och Statliga anläggningar vill styrelsen i Järfälla
simsällskap informera om vad som gäller.
Järfälla Badet ägs och drivs av Medley AB och är en privat anläggning som styrs av ett annat regelverk än de
kommunala och regionala anläggningarna. De privata aktörerna inom bad och gym har samma rekommendationer
att följa som fastighetsägarna och butiksinnehavarna. Det vill säga att man är skyldig att minska trängsel.
Järfälla Badet är en relativt stor anläggning och Medley har begränsat antalet besökare i bad och gym så att
verksamheten skall kunna bedrivas på ett smittsäkert sätt för alla besökare på anläggningen.
De åtgärder som vi genomfört under pandemin för att minska smittspridningen har visat sig fungera och vi har
inte haft någon betydande smittspridning inom verksamheten. Därför planerar vi att starta upp all verksamhet som
planerat efter nyår med samma anpassning som tidigare i inväntan på vad Regeringen och Folkhälsomyndigheten
beslutar den 10 januari 2021.
Under vintern och våren kommer vi att fortsätta att jobba som under större delen av 2020 dvs:
• Personal jobbar hemifrån om så är möjligt
• Genomföra så mycket som möjligt av idrottsaktiviteter utomhus
• Undvika onödiga kollektivresor
• Uppmana vänner och bekanta att inte närvara vid träningar
• Inga samlingar på bassängkanten, utan starta direkt i vattnet
• Uppmana deltagarna att komma nyduschade direkt till träningen och duscha hemma efter avslutad
träning.
• Ankomst 5 minuter innan träningsstart, lämna anläggningen direkt efter avslutad träning.
• Ingen landträning genomförs i Järfälla Simsällskaps regi.
• Precis som tidigare kommer gemensam utrustning inte att användas. Individuell/egen utrustning kan
användas.
• Alla grupper avslutar sin träning några minuter tidigare än faktisk träningstid, då slipper ungdomarna
mötas i simhallen.
Uppmaning till alla medföljande att:
• Undvik att följa med in på anläggningen för att minska smittspridningen
• Vänta utanför anläggningen på era aktiva
Alla måste hjälpas åt att sprida den här informationen och se till att den efterlevs för att vi ska kunna fortsätta
bedriva vår verksamhet och minska risken för smittspridning.
Järfälla simsällskap vädjar till er föräldrar att inte använda simhallen som vänthall när ni skall hämta era barn och
ungdomar, anledningen är att det bara får vara ett begränsat antal besökare i anläggningen, inkluderat JS deltagare
och allmänhet vilket kan innebära att just era barn och ungdomar är de som hamnar utanför om det skulle uppstå
kö.
Det vore väldigt olyckligt om vi inte skulle kunna fortsätta verksamheten pga. att smittspridningen skulle ta fart.
Gör som tidigare, stanna hemma vid symtom som påminner om förkylning eller influensa.
Stanna hemma ytterligare 48 timmar efter att du känner dej frisk, både barn och vuxen.
Länkar:
https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/smittskydd/covid-19/fragor-och-svar-om-organiserad-utomhustraning.pdf

http://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen
http://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbtott/covid-19

Med vänliga hälsningar
Lars Talback
Ordförande Järfälla Simsällskap

