Opdatering vedr. Covid19 og de nye restriktioner.
Nedjustering af forsamlingsforbuddet har ikke indflydelse på det antal personer, der kan benytte
svømmehallens faciliteter, da vi som en idræts- og fritidsaktivitet skal beregne deltagerantal ud fra
arealkrav. Det betyder, at det er afstandskravene, der bestemmer antal personer i svømmehallen.
Vores Aqua Fitness hold kommer der dog begrænsninger på, så der kun kan deltage maks 9 personer per
hold plus instruktøren, mere herom følger.
Hold godt øje med hjemmesiden www.tsfc.dk og denne facebook side, vi vil så vidt muligt opdatere
løbende.
Mvh. Svømmehals teamet
MUNDBIND:
Angående brug af mundbind. Her kommer et krav fra midt i uge 44.
Det er fra torsdag 29. oktober 2020 påkrævet at personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller
visir ved besøg på indendørs kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter. Kravet om brug af mundbind eller visir
gælder både kunder, besøgende, tilskuere samt personale tilknyttet den pågældende
idrætsfacilitet/kulturinstitution.
SKAL MAN HAVE MUNDBIND PÅ I FITNESSCENTRET ELLER SVØMMEHALLEN?
Man skal have mundbind på, når man ikke udøver sin idrætsaktivitet. Der vil dog være en undtagelse, hvis
aktivitetens natur gør det umuligt at håndtere et krav om mundbind. Det gælder f.eks. i forbindelse med
badning eller i et omklædningsrum.
Når man går ud af omklædningsrummet i sit idrætstøj, skal man ikke have mundbind eller visir på, heller
ikke mellem maskinerne. Tilsvarende i en svømmehal - når man har svømmetøj på og går til og fra bassinet,
skal man ikke have mundbind eller visir på. Men man skal have mundbind eller visir på, når man kommer og
går ind i omklædningen, og når man forlader stedet - eller opholder sig i fx et loungeområde.
MÅ MAN DELTAGE PÅ ET VOKSEN-BARN HOLD TIL EN IDRÆTSAKTIVITET?
Sammen med børn og unge op til 21 år må der deltage de nødvendige voksne over 21 til at afvikle
arrangementet forsvarligt. Der må f.eks. gerne være tilknyttede voksne til babysvømning eller til voksenbarn gymnastik. Der må derimod ikke være en større forsamling af f.eks. forældre på sidelinjen til en
idrætsaktivitet, med mindre de i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene,
bane, biograflærred eller lignende. I så tilfælde må der være op til 500 personer til stede alle inklusiv.
Pas godt på jer selv og hinanden.
Kh. hele teamet fra TSFC

