Angående Coronaviruset och COVID-19:

Hej!
Med anledning av utvecklingen kring Corona-viruset vill vi informera om hur vi ser på
situationen inom Södertälje Simsällskap med dagens förnyade läge. Närmre information
kommer från respektive enhet/gruppansvariga.

Vi följer givetvis utvecklingen och har gjort det sedan början av januari när de första fallen
upptäcktes. Vi kommer agera som simidrottsförening när det sker saker som påverkar vår
verksamhet.
Här är vi nu!
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).
Dagens besked med att allmänna sammankomster med mer än 500 personer inte får hållas
påverkar oss i stor utsträckning då de flesta simtävlingar samlar fler än detta antal om man
lägger ihop deltagare och publik.
Vi har därför gemensamt beslutat att vi inte kommer deltaga på Västerås Meet (den är redan
inställd), Vilunda Knatte eller andra eventuella tävlingar fram till påsklovet för att kunna se
och utvärdera läget fram till dess och även därefter.
Hur det blir med Masters SM och Swim Open Stockholm får vi lov att återkomma med. Om
dessa blir inställda eller skjuts upp. I dagsläget när detta skrivs finns ingen info från vare sig
Simförbundet eller arrangörerna.
Vi kommer i dagsläget fortsätta vår träningsverksamhet som vanligt, men följer noga
myndigheternas och kommunens rekommendationer och anpassar vår verksamhet efter deras
riktlinjer.
Sydpoolen är en publik mötesplats där eventuell smitta utsätter ett stort antal personer för risk.
Därför uppmanar vi alla lite extra just nu att:
Om du känner dig sjuk eller uppvisar symptom på sjukdom ber vi dig att stanna hemma. Det
skyddar andra från smitta. Föräldrar som inte måste vara i anläggningen får gärna minimera
tiden de vistas där.
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