24. aug. 2020
Kære medlemmer af HASA.
I styregruppen mener vi, at situationen nu er sådan, at det er tilrådeligt, at vi laver en delvis åbning
for svømning onsdag 9. september. De retningslinjer vi har at holde os til, er ikke til hinder for at
vore konkurrence- og selvsvømmere kan starte. Undervisningen af børn kan vi også åbne for nu.
Svømning og undervisning skal afvikles som hold, som skal møde og forlade svømmehallen på en
bestemt tid. Der er håndsprit ved indgangen. Desværre er der ingen samling i Musehullet og
Rottehullet. Der må maksimalt være 15 personer i omklædningen ad gangen, og der skal holdes 1
m afstand til hver side (en ledsager eller hjælper skal med i vurderingen af om afstandskravet
overholdes). I bruserummet må der være højst 6 ad gangen. I omklædningen er der servietter til
aftørring af skabsdøre, bænke, toiletsæde og andre kontaktpunkter efter brug. Der vil være en
frivillig fra klubben i omklædningen til at vise til rette.
I henhold til svømmehallens regler må der maksimalt være 78 personer i 25m bassinet ad gangen,
og for selvsvømmerne vil vi give anvisninger på, hvor mange, der skal ligge på hver bane osv. I det
Lille Bassin må der maximalt være 23 personer ad gangen, og der skal mindst 1 m’s afstand mellem
hvert barn (med ledsager). Instruktionen vil indtil videre foregå fra kanten. Det samme vil være
tilfældet for undervisningen af de voksne.
Tilrettelæggelsen af undervisningen for dem som skal have støtte og instruktion, er vanskelige at
tilpasse til myndighedernes afstandskrav. Vi har derfor valgt, at de må vente lidt, så vi har erfaring
med at styre afviklingen af svømning for de grupper, vi starter op med. Vor hovedforening HASAM
har forgæves henvendt sig til flere myndigheder for at få oplyst, hvor længe Corona-virus er aktivt
smittende i kloret bassinvand. Klormængden er øget i vandet i Lyseng i henhold til myndighedernes
anbefalinger, og vi har ingen oplysninger om, at nogen er blevet smittet gennem bassinvand, men
da der i bassinet er krav om 1 m afstand i ro og 2 m ved aktivitet, kan vi ikke yde støtte.
For at kunne planlægge åbningen onsdag 9. september må vi vide, hvem som vil starte til svømning,
det være sig børn (med evt. ledsager), selvsvømmere og voksne, som skal have instruktion og
støtte, selvom den sidste gruppe må vente lidt. Der var for få, som svarede på Susannes mail i juli,
til at vi kan bruge det til nuværende planlægning. Så skriv til mig på mail eller sms senest
førstkommende fredag, dvs. 28. aug.
Vi er forpligtiget til at føre lister over, hvem som deltager i svømning hver onsdag aften af hensyn til
smitteopsporing, hvis nogen af vore medlemmer er eller bliver smittede. Vi har derfor behov for en
frivillig der registrer alle ved indgangen til omklædningen. Dertil har vi behov for 3-4 frivillige til
dels at vejlede i omklædningen, dels til aftørring af kontaktpunkter i svømmehallen og af badestole
efter brug o.l., - opgaver, som evt. kan gå på skift, så man også kan komme til at svømme. At disse
frivillige opgaver er på plads, er en forudsætning for at vi kan åbne. Tilmelding til Peter Halling
Petersen, hallingpetersen@live.dk, 28 83 27 50, senest fredag 28.
Jeg vil indbyde instruktørerne til et planlægningsmøde på Lyseng den 2. september, hvortil de
frivillige også vil blive inviteret.
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