
Viktig info från STF centralt, i extra nyhetsbrev 3 april, 2020.

Jag vill, att alla medlemmar i STF Bråvalla tar del av denna information.

Med vänlig hälsning,
Christer Goldhammer,
ordförande i STF Bråvalla
Direktkontakt:  christer@goldhammer.se  0708-108270

Information kopplat till Covid-19
Med anledning av nya riktlinjer från folkhälsomyndigheten och annan viktig
information som lokalavdelningarna bör känna till får du här ett extra nyhetsbrev.
Den 1 april gick folkhälsomyndigheten ut med nya och tydligare riktlinjer till föreningar. De 
nya riktlinjerna börjar gälla omedelbart och gäller till årsskiftet. De kan dock upphävas 
innan eller förlängas vid behov.
För föreningar innebär riktlinjerna att styrelsemöten och medlemsmöten bör flyttas fram 
eller hållas på distans, detsamma gäller även övriga möten. För personer över 70 år (vilket
är en övervägande del av anslutna medlemmar i våra lokalavdelningar) gäller fysisk 
distansering där man bland annat uppmanas att undvika platser där mycket folk samlas 
och begränsa sina sociala kontakter.
I de allmänna råden kopplat till personligt ansvar uppmanas alla att hålla avstånd till 
varandra både inomhus och utomhus.
Utifrån ovanstående är rekommendationen att ni i lokalavdelningsstyrelserna nu 
noga måste överväga om ni ska fortsätta med era aktiviteter eller inte. STFs ledning 
rekommenderar att ni ställer in samtliga arrangemang som äger rum inomhus.
Detta gäller även era styrelsemöten som ni rekommenderas att hålla på distans. Har ni en
målgrupp där övervägande delen är i riskgruppen (personer över 70 år) 
rekommenderas att ni även ställer in aktiviteter som äger rum utomhus. Om ni 
fortsätter med aktiviteter utomhus är det viktigt att ni uppmanar deltagarna att inte gå eller 
stå för nära varandra, inte ta i hand och att om man känner minsta symptom, väljer att 
stanna hemma. Dessa rekommendationer gäller så länge folkhälsomyndighetens riktlinjer 
gäller.
Trots rekommendationerna ovan hoppas vi att ni ändå kan se framåt och därmed 
planera fantastiska aktiviteter för hösten som vi hoppas blir välbesökta och 
uppskattade av våra medlemmar.
Vi ställs alla inför svåra beslut i dessa tider, men vi har ett ansvar att ta hand om alla våra 
medlemmar. Och just nu tar vi bäst hand om våra medlemmar som är över 70 år genom 
att följa dessa riktlinjer.
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