Nyhedsbrev
Amager d. 18. november 2021

OBS OBS OBS – så SKAL vi stå sammen!!!
Efter vi ind over eftermiddagen og aften har modtaget yderligere 5 meldinger om
medlemmer, som er testet positive, så vælger bestyrelsen i Amager Seniorklub at lukke
klubben fra i morgen fredag den 19.11. kl 8.30.
Vi beklager meget, MEN vi synes, at vi hele tiden har gjort, hvad vi kunne, og alligevel har
det ikke stoppet smitten.
Derfor lukker vi klubben en uge, så den tidligst åbner igen mandag den 29.11.2021
I den lukkede tid vil vi sørge for, at der bliver gjort hovedrent i alle lokaler, på alle flader og
alle håndtag…OVER ALT.
Ingen kan vide hvordan vi bliver smittet, men vi kan delvist isolere os hver især, vaske
hænder, holde afstand, bruge mundbind i tætstående og større forsamlinger, spritte både
før og efter enhver kontakt med flader.
Som det sidste vil vi pålægge/motivere jer medlemmer til, at I alle skal sørge for at få taget
to, og jeg gentager 2, på hinanden følgende PCRtests. Med mindst to dages
mellemrum (spørg på testcentret eller jeres læge).
I skal fortsat melde ind direkte til Birthe Kofoed, tlf 21 48 25 03, hvis I får en positiv test og
dermed er konstateret smittede. (det virker som om virussen har længere inkubationstid,
fordi vi alle er vaccinerede), så find tid til det – og helst PCR-testen fordi den er mere
troværdig end næse-testen
Alt dette gør vi for at få stoppet virussen – og for at få et mere almindeligt liv tilbage.
Flere medlemmer har meldt tilbage, at de i første omgang var testet negative (med PCRtesten) men at de ved næste test få dage efter blev testet positiv.
Vi kan ikke klandre nogen,
vi kan reelt ikke vide hvorfra virussen kommer,
MEN vi kan gøre vores allerbedste for at få stoppet dens udbredelse – og det er gældende
argument for ovenstående tiltag!
Mange imødekommende, ærlige og hjertevarme hilsner – pas nu godt på jer selv – og på
snarligt genhør
Pva bestyrelsen – Hanne Grevy og Birthe Kofoed
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