Sejlklubben Køge Bugt følger Coronavirus-udviklingen nøje, og vi følger sundhedsmyndighedernes
anbefalinger. Samhørigheden og fællesskabet blandt alle vores medlemmer er vigtig, og derfor er
fokus på sikkerheden naturligvis højt prioriteret fra bestyrelsens side.
SKB aflyser derfor samtlige arrangementer herunder også generalforsamlingen. Vi følger derved
rådet som er givet af regeringen og som DIF anbefaler vi følger, også selvom vores arrangementer
som oftest samler under 100 personer.
I DIF's offentliggørelse skrives der bl.a. :
”Regeringen opfordrede desuden til at undgå alle forsamlinger med over 100 deltagere i samme periode.
Derfor er DIF’s anbefaling til idrætsforeninger og forbund også at aflyse generalforsamlinger og større
kursus- og mødeaktiviteter.”

Hele DIF’s opslag kan læses ved at trykke her.
Klubben og klubhusene vil stadig være åben for medlemmerne, men vi opfordrer dog til, at man
forholder sig til smitterisikoen og undlade at komme i klubhuset såfremt man har symptomer
såsom feber, hoste eller vejrtrækningsproblemer.
Dette gælder også såfremt man er kommet hjem fra en udlandsrejse eller har været sammen med
hjemkomne personer indenfor 14 dage.
Hvis man har begrundet mistanke om, at man er smittet, opfordrer vi til at følge myndighedernes
anbefalinger, dvs. at man bl.a. kontakter sin læge eller lægevagten telefonisk.
På vores hjemmeside http://www.skb.dk/ under nyheder, vil vi løbende informere når der er
ændringer i Bestyrelsens tiltag for SKB.
SKB har opsat håndsprit i klubhuset, brug den inden I går ind, og derudover anbefaler vi, at du
følger sundhedsmyndighedernes råd om forebyggelse af smitte:
- Vask dine hænder tit eller brug håndsprit (opsat i klubhuset)
- Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
- Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
- Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
- Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker
Læs mere om COVID-19 og de seneste oplysninger fra myndighederne her: www.coronasmitte.dk
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