COVID-19

TILL SBF:s KLUBBAR OCH MEDLEMMAR OM COVID-19 OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN
Vi är fortfarande inne i Covid-19-pandemin, något som förändrat våra liv och
– inte minst – gjort att i stort sett alla bridgeklubbar pausat sin verksamhet.

SBF varken kan eller önskar ”påtvinga” instruktioner. Vi ser checklistan som ett
erbjudande att underlätta klubbens interna arbete och kommunikation för att
så många som möjligt känner sig så trygga som möjligt att komma tillbaka till
klubben.

Nu är dags att tänka framåt och på återöppnandet av vår verksamhet. Målet är
förstås att alla så småningom ska känna sig trygga till att återgå till ett normalt
klubbliv. Dock är det nödvändigt med en planerad och försiktig process så att
Checklistan är uppdelad i olika områden för att underlätta diskussionen. Vi uppingen ska behöva känna oro för smitta, vare sig det gäller att utsätta sig själv el- manar alltså till en dialog, mellan klubbens ledning och dess medlemmar, men
ler andra för den. Vi vet ju idag att man kan vara smittbärare även utan symptom. också gärna på annat sätt.

Checklista

SBF har tagit fram en checklista som bifogas och som vi rekommenderar
klubbar att genomföra den, inom styrelsen och mellan alla medlemmar i den
grad det låter sig göras. Detta för att skapa en dialog kring en ”återgångsprocess” som alla känner sig delaktiga i.

De viktigaste punkterna att alltid beakta är följande:
•

Myndigheters, framför allt Folkhälsomyndighetens (FHM), förhållningsregler och riktlinjer
o Dessa måste följas som ett minimum!

Det personliga ansvaret
o SBF litar på den enskildes omdöme och ansvarskänsla och vi förutsätter
att var och en sätter sig in i regler och riktlinjer.
o Ur bridgeklubbssynpunkt måste vi förutsätta att var och en tillser:
		 * God handhygien!
		 * Hålla avstånd (minst 1,5 meter)!
		 * Aldrig besöka en klubb om man känner sig det minsta sjuk!
		 * Under minst 2 veckor avstår från kontakter, inklusive besök på bridge		
klubb, om man har varit i kontakt med personer som är eller kan miss		
tänkas vara smittbärare, inklusive återkomst från utlandsvistelse.
•

Klubben upprättar egen dokumentation. Kolumnen ”behandlat” används
i checklistan för att ”bocka av” att man gått igenom varje punkt!

Information och hemsida

• All SBF-information om Covid-19 finns på: www.svenskbridge.se/covid19.
• Specifika Covid-19 frågor kan ställas till: covid19@svenskbridge.se.
• En forumtråd öppnas för specifikt Covid-19 relaterade frågor där du/ni kan
ställa frågor och dela med dig av era erfarenheter.
Vänligen bekräfta till covid19@svenskbridge.se att du/ni som klubb mottagit
detta mail och att ni tagit del av innehållet.
Vår framtid hänger på att alla hjälper till att på ett kontrollerat sätt återgå till
den bridge på våra klubbar som vi sätter så stort värde på. Just din hjälp är
behövlig.

Tack för din medverkan!

