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Hej! 
Med anledning av utvecklingen kring Corona-viruset vill vi informera alla våra medlemmar 
om hur vi ser på situationen inom Södertälje Simsällskap med dagens förnyade läge efter 
helgen. 
 
Vi följer givetvis utvecklingen och har gjort det sedan början av januari när de första fallen 
upptäcktes. Vi agerar som simidrottsförening när det sker saker som påverkar vår verksamhet. 
 
Som alla redan vet och får information om från alla håll så följer vi också 
Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer. Det tillägg vi har är att vi även lyder 
under RF (Riksidrottsförbundet) och SSF (Svenska Simförbundet). 
 
Den 11 mars beslutades att inga sammankomster med mer än 500 personer får hållas. Det 
innebar att alla våra tävlingsaktiva i föreningen fick info om inställda tävlingar. Men att 
träningsverksamheten fortsatte som vanligt. 
 
Under helgen har Svenska Simförbundet haft möten och beslutat att all landslagsverksamhet 
ställas in till den 30 april, till att börja med.  
Vidare säger man också att mindre evenemang såsom idrottsträningar med 10-20 personer 
inte behöver ställas in på grund av risk för viruset. Tvärtom är det viktigt att aktiviteter för 
hälsan pågår, att helt förlama samhället på aktiviteter tjänar inte i det här syftet och motverkar 
de allmänna hälsomålen. 
 
Med andra ord. Vi kommer ha träningsverksamhet som vanligt fram till dess att annat 
meddelas då alla våra grupper i dagsläget är mindre i antal än 20 personer på träningarna. 

Vi uppmanar också härmed att de  som uppvisar symptom, känner sig snuviga eller hostiga 
stannar hemma till dess att man är redo att deltaga i verksamheten igen och kom ihåg att hosta 
och nys i armvecket. Samt tvätta händerna med tvål och vatten.  

Skulle läget förändras har Södertälje Simsällskap en genomarbetad plan för hur vi ska agera i 
olika scenarion. 
 
 
 
Med vänlig hälsning/ 
 
Andreas Jonerholm  Johan Cyréus 
Klubbchef   Ordförande 
 
 
Länkar 
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/ 
 
https://www.svensksimidrott.se/Nyheter/hallkollpa/informationfransvenskasimforbundetsordf
orande 
 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ 


