Vedrørende E47 stævnet i Lyngby 28. marts 2020

I forlængelse af myndighedernes skærpede anbefalinger for at inddæmme og forsinke
spredningen af corona-virus har Lyngby svømmeklub overvejet afholdelsen af E47 stævnet i
Trongårdsskolens Svømmehal 28. marts 202.
Med udgangspunkt i myndighedernes anbefalinger i dag (11. marts 2020), er det fortsat vores
plan at gennemføre stævnet.
Situationen medfører imidlertid en række ændringer, der ikke vedrører selve stævnets
afvikling i bassinet, men derimod har betydning for omgivelserne og adfærden i
svømmehallen.
Antallet af mennesker til E47 stævner er markant lavere end myndighederne anbefaling på
1.000 personer.
Ifølge Sundhedsstyrelsen er der ingen grund til bekymring i forhold til at færdes i klorvand.
Corona-smitte overføres ikke via klorvand.
Der, hvor smitten kan overføres fra en smittet person til andre er, når man står tæt på
hinanden på bassinkanten/sidder tæt på sæder langs bassinet eller står tæt på hinanden i
omklædningsrummet. Fysisk berøring og eksempelvis samtale tæt på hinanden, hvor man
risikerer at ånde på hinanden, kan overføre smitte.
Så grundlæggende skal vi alle blot huske at holde afstand til hinanden kombineret med øvrige
gode råd om god håndhygiejne, brug af håndsprit eller vådservietter samt være opmærksom
på personer, som har en udtalt hoste og nysen.
Der vil være håndsprit til stede i hallen.
Lyngby svømmeklub opstiller følgende anvisninger for stævnet:
• Personer, der har været i et af myndighederne definerede risikoområder, skal følge
myndighedernes anbefalinger.
• Svømmere, trænere, holdledere, tilskuere og officials, der føler sig syge, bedes blive
hjemme.
• Alle tilstedeværende til stævnet skal følge god håndhygiejne samt undgå fysisk kontakt
- herunder håndgivning, kram, high fives med mere.
• Der vil ikke blive givet håndtryk ved stævnets præmieoverrækkelser.
• Vi anbefaler at forældre og andre som ikke har en direkte rolle til stævnet at blive
hjemme.
Vi følger myndighedernes anbefalinger tæt og holder alle opdaterede.
Det kan betyde, at vi bliver nød til at aflyse stævnet med kort varsel.

