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Angående Coronaviruset och COVID-19: 2020-10-30 

Hej! 

 

Igår meddelade vi om vilka åtgärder/beslut SSS tagit med anledning av de nya restriktionerna 

som Folkhälsomyndigheten presenterade 2020-10-29 för Region Stockholm där Södertälje 

Kommun och därmed Södertälje Simsällskap ingår. 

 

Under dagen idag 2020-10-30 har vi varit i kontakt med Smittskydd Stockholm och även tagit 

emot och gjort gemensamma bedömningar av de råd och rekommendationer som kommit från 

Svenska Simförbundet, Stockholms Simförbund, RF, Södertälje Kommun och 

Folkhälsomyndigheten gällande ungdomar födda 2004 och tidigare. Vi väljer nu att hantera 

situationen enligt dessa riktlinjer som vi gjort tidigare och på liknande sätt som de andra stora 

simföreningarna nu gjort i de olika regionerna. 

 

Detta innebär att inga aktiva födda 2004 och tidigare kommer att kunna deltaga i verksamhet 

under perioden 30 oktober fram till 19 november eller till dess andra direktiv kommer. 

Tidigare landslagsaktiva på junior eller seniornivå kommer kunna träna vidare. 

Verksamheten i dessa grupper skjuts upp närmsta veckorna och motsvarande tidsperiod blir 

innestående till nästa termin.  

 

Särskild information till respektive grupp kommer från respektive tränare gällande 

träningstider och alternativa träningsformer/aktiviteter för de aktiva som inte ges möjlighet att 

träna med SSS under denna tid. 

 

Vi kommer också skärpa våra vistelseregler enligt nedan för de som är födda 2005 och senare 

och inte behöver ha föräldrar med sig in för ombyte enligt nedan: 

 

• Inga medföljande in i anläggningen, endast aktiva 

• Använd inte kollektivtrafik till och från träningarna 

• Vänta utanför anläggningen på era aktiva med avstånd till varandra 

• Använd inte omklädningsrummen och duscha hemma före och efter träning 

• Håll avstånd till varandra minst (1m gärna 2m) och andra i anläggningen vid alla 

tillfällen hela tiden 

• Använd inte bastun 

• Pentryt är stängt tills vidare 

• Vänta utomhus med avstånd till varandra på skjuts hem 

 

Läs mer om uppdaterade regler från Svenska Simförbundet på Svensk Simidrotts hemsida på 

länken nedan: 

 

https://www.svensksimidrott.se/globalassets/svenska-simforbundet-smalands-

simforbundarbetsrum-simsektionen/checklista-med-anledning-av-skarpta-allmanna-rad.pdf 

 

 
Med vänlig hälsning/ 

 

Andreas Jonerholm med anställda  Johan Cyréus  med styrelse 

Klubbchef    Ordförande 
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