Nyhedsbrev
Amager d. 28. oktober 2020
Kære alle medlemmer
Hermed en opdatering i forbindelse med at der er kommet strammere restriktioner i forhold
ttol corona-situationen.
KLUBBEN ER ÅBEN IGEN
• Amager Seniorklub fastholder, som siden 18.5.2020, at det kun er medlemmer af
klubben, som må komme hos os (begrænser smitte-risiko).
• ALLE skal være sikre på at være fuldstændigt symptom-frie, inden I dukker op. Det
er meget af hensyn til trygheden i resten af medlemsflokken.
• HUSK at der skal altid sprittes grundigt hænder, når du har rørt ved håndtag, døre,
karme.
• Bestyrelsen har nu indrettet klubben således, at der er flere afgrænsede rum hvori
man må være op til 10 deltagere (det står på hver dør, hvor mange der må være i
det enkelte rum. Tallet er inkl. evt. ansvarshavende og det SKAL respekteres). Der
kan blive behov for at enkelte hold-deltagere skiftes til at møde frem. Aftal
indbyrdes hvordan I overholder max antallet.
• Hvis vi bliver for mange i det enkelte rum, så kan værterne bliver nødt til at bede
folk om at flytte til et ledigt rum – eller evt gå ud i haven.
• Der vil hver dag være 2 ”værter” fra bestyrelsen, som hjælper os med at finde ud af
den nye måde at færdes på.
• Alle bedes bære mundbind, når I færdes i klubben, indtil I sidder ned (ganske som
på restaurant).
• Der skal hele tiden holdes mindst 1 meters afstand.
• For dem der har bestilt mad kommer maden leveret portionsanrettet – og man
spiser i den gruppe, som man tæller med i.
• Der sker udluftning de første 5 min af hver hele time.
• Al indgang foregår af hoveddøren overfor Koloritten – mens al udgang skal ske
gennem havedør og havelåge.
• Hvis vi fylder alle afgrænsede rum op, så kan der samlet være:
8 + 4 + 7 + 6 + 10 + 10= i alt 45 i klubbens lokaler. Det vil dog kræve stor
opmærksomhed på begrænset brug af toiletter.
Samtidig ønsker bestyrelsen, at vi lærer at bruge alle de selvstændige indgange
som vores klub rummer.
Alle SKAL REGISTRERES som også tidligere, blot sker noget af denne opskrivning
ude på de enkelte hold i deres særlige lokale.
Vi tror på, at vi ved fælles hjælp kan få det hele til at fungere igen - under de nye
retningslinier.
Kom og se om I vil være med på disse vilkår. Det er jo stadig ganske frivilligt.
HUSK at læs den korrigere Aktivitetskalender, se hjemmesiden.

Onsdag 28.10.2020 vil Hanne Grevy sidde og tilbagebetale jeres tidligere betaling for
henholdsvis Forårsfesten og Stevnsturen.
I er velkomne – med den rigtige afstand og hvis der ikke er flere end samlet 8 i kø til det.
På bestyrelsens vegne - og med de allerbedste ønsker for os alle.
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