Viktigt information om Corona anpassning i simskolan

Med en tilltagande smittspridning i regionen hoppas vi från SS04 att ni värnar om allas våran
säkerhet genom att noggrant följa FHMs rekommendationer.
De nationella allmänna råden innebär att alla i samhället är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder
för att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19.

I simhallen betyder detta att inga föräldrar får vistas i simhallen före, under eller efter
lektionerna, samt att alla barn som klarar av att byta om själva och gå till sin grupp ska
göra detta.
För er som har barn som behöver hjälp med ombyte eller att ni inte känner er trygga med
att de klarar av det, får ni som förälder följa med och hjälpa till i omklädningsrummet.
SS04 har hallvärdar (simlärarna som jobbar i Klubben) som möter alla barn efter
omklädningsrummet, vid den röda trappan upp till simhallen. Här lämnar ni över barnen till
hallvärdarna som ser till att hjälpa barnen hittar till rätt grupp och gruppens samling.
Hallvärdarna finns även tillgängliga för att hjälpa till om något händer under lektionerna, om
något barn skulle behöva gå på toaletten under lektionen eller behöva hjälp på annat sätt.
När ni lämnat ert barn till hallvärdarna, lämnar alla föräldrar anläggningen och kommer
tillbaka för att hämta barnen på samma ställe vid lektionens slut.
För att vi ska undvika trängsel i omklädningsrummen samt i korridorerna så är det några
saker som vi önskar att ni tar i beaktning.
•

Vi rekommenderar att barnen kommer färdig ombytta till simhallen och bara duschar
av sig.

•

Kom tidigast till simhallen 10 min innan era barns lektion börjar, så vi slipper stora
samlingar.

•

De barn som kan gå in i omklädningsrummen själva gör det.

•

När barnen blivit avprickade av hallvärden ber vi er föräldrar att lämna lokalen. Detta
är för att vi ska få bedriva verksamheten och undvika trängsel. Vi har tillgång till alla
föräldrars telefon nummer.

•

Vi rekommenderar och ber er även att ni duschar barnen hemma efter lektionen,
detta för att minska risken för smittspridningen.

Vi skulle även vilja uppmärksamma er om att vi rekommenderar att barn i skolåldern byter
om på rätt avdelning. Detta för att allas trivsel i omklädningsrummen.

Vi som förening och alla våra medlemmar tar vårt ansvar för att minska smittspridningen.
Det är nu mycket viktigt att vi alla hjälps åt och gör vårt bästa för att detta ska fungera. Att
dessa regler följs är en förutsättning för att vi ska kunna få fortsätta verksamheten för
barnen på ett säkert sätt. Reglerna kommer att gälla fortsättningsvis och vi återkommer vid
eventuella förändringar.
Har du frågor går det bra att kontakta SS04 kansli på kansli@ss04.se eller 08-837989.
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