Angående Coronaviruset och COVID-19: 2021-01-19
Hej!
Med anledning av de begränsningar som nu införts i Sydpoolen ber vi alla hjälpa till att upprätthålla
verksamheten på ett säkert sätt där vi alla vill hålla huset öppet och kunna ha verksamhet för våra barn och
ungdomar på ett smittsäkert sätt.
Sydpoolen som anläggning får ta in maximalt 250 personer. Igår 18 januari nådde vi det taket under en period
mellan klockan 17.45-18.10. Det blev kösystem i entrén där någon fick gå in så snart det lämnats plats när någon
checkats ut.
Företaget Actic som driver anläggningen har ett incheckningssystem som automatiskt räknar antalet incheckade
gymkunder och det läggs ihop med badgäster och oss föreningsdeltagare med föräldrar. Alla som går in i entrén
räknas, dvs även medföljande föräldrar och syskon. Varje incheckning bokar upp en plats i systemet under 90
min och checkas därefter ut automatiskt.
Det har även införts maxantal i duschutrymmena (max 4 st samtidigt) och omklädningsrummen (max 11 st
samtidigt).
Vi vill därför att så många som möjligt inte följer med in i anläggningen utan lämnar sina barn/ungdomar i
entrén. I de fall där små barn är med i verksamheten och såklart behöver ha sina föräldrar med ber vi er att
komma ombytta duschade och klara med badkläderna på under överdragskläder och komma direkt ut till
bassängerna utan att gå in i omklädningsrum eller duschrum via korridoren utanför omklädningsrummen och om
möjligt också duscha hemma efter träningen.
Vi vill att ni föräldrar förankrar rutiner och maxantal gällandes i duschrum (4) och omklädningsrum (11) och
förklarar varför det ser ut som det gör just nu och att vi på det sättet kan hjälpas åt att minska antalet personer i
dessa utrymmen och komma ombytta till träningen och även duscha hemma efter träningen.
Vi vet att det krävs lite extra av oss alla och vi hoppas de nuvarande restriktionerna/begränsningarna lättas på så
snart som möjligt men att vi tillsammans i föreningen klarar av även denna situation under en begränsad tid.
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