Mandag den 9. marts 2020

GENTOFTE NYKREDIT OPEN // 27.-29. MARTS 2020

CORONA-VIRUS - STATUS
I forlængelse af myndighedernes
skærpede anbefalinger for at
inddæmme og forsinke spredningen af corona-virus kommer denne
opdatering vedrørende Nykredit
Gentofte Open-stævnet i Kilde
skovshallen 27.-29. marts 2020.
Med udgangspunkt i de aktuelle
anbefalinger (06/03-2020) for
afholdelse af større arrangementer
fastholder Gentofte Svømmeklub
foreløbig afholdelsen af Nykredit
Gentofte Open med en række forbehold og under følgende anvisninger:
■ Vi henstiller til, at stævnet alene
bliver for svømmere, trænere,
holdledere og officials.
■ Personer, der har været i et
af myndighederne defineret
risikoområde, skal følge myndighedernes anbefalinger.
■ Forældre og andre, der sædvanligvis har lyst til at overvære
stævnet og bakke svømmerne
op, bedes blive hjemme og følge
stævnet via resultaterne på
livetiming.dk.
■ Ældre, som myndighedernes
skærpede anbefalinger har til
formål at beskytte mod virus,
frabedes at møde op til stævnet.
■ Svømmere, trænere, holdledere
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eller officials, der føler sig
syge eller har symptomer på
luftvejsinfektioner, bedes blive
hjemme.
Tilmeldte svømmere, der melder
afbud grundet sygdom, har
ekstraordinært mulighed for
at få refunderet startgebyr for
tilmeldte løb.
Alle tilstedeværende til stævnet
skal følge god håndhygiejne,
hosteetikette og adfærd samt
undgå normal, fysisk kontakt
– herunder håndgivning, kram,
high fives mm.
Der vil ikke blive givet håndtryk
ved stævnets præmieoverrækkelser.
Der vil til stævnet være opstillet sprit-dispensere, som alle
tilstedeværende løbende bedes
benytte for at opretholde og
sikre god håndhygiejne.
Officials-mapper vil hver dag
blive afsprittet før stævnetstart.
Svømmere og trænere skal frem
til stævnestart løbende holde sig
orienteret på svømmetider.dk
for aktuel status på stævnet.

I Gentofte Svømmeklub tager vi i
sagens natur den aktuelle situation
alvorligt.

Derfor orienterer vi os løbende
mod, følger og handler ud fra de
retningslinjer, som Dansk Svømmeunion, Danmarks Idrætsforbund
og DGI – og myndighederne i øvrigt
– udsender.
Hvis du vil vide mere om Dansk
Svømmeunions, Danmarks Idrætsforbunds og/eller myndighedernes
retningslinjer og anbefalinger, kan
du orientere dig på følgende links:
■ COVID 19 (corona): Retningslinjer for afholdelse af arrangementer (pressemeddelse fra
Dansk Svømmeunion / Danmarks Idrætsforbund)
06-03-2020
■ COVID 19 (corona): svømmehaller er ikke anderledes end
andre idrætsfaciliteter (Dansk
Svømmeunion)
09-03-2020
■ Corona - hvad anbefaler DIF?
(Danmarks Idrætsforbund)
06-03-2020
■ coronasmitte.dk (myndigheders
opdaterede fællesportal)
Eventuelle spørgsmål rettes til
stævnets kontaktperson, Camilla Demuth, på camillademuth@
gmaill.com.
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