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Information och nya rutiner för baby/minisim, simskola & medley: 

Folkhälsomyndigheten meddelar att det inte finns någon anledning för friska personer att sitta 

hemma. Därför väljer vi i Ängelholms Simsällskap, i dagsläget, att fortsätta välkomna friska barn, 

ungdomar födda 2004 och senare samt vårdnadshavare som deltar i simundervisningen Simskola, 

baby/minisim till vår verksamhet. 

Även om era barn är friska väljer ni så klart själva om ni vill att de, utifrån rådande omständigheter, 

ska delta eller stanna hemma. Vi inför nu nya rutiner för att enkelt kunna ha koll på deltagarantalet i 

våra grupper (för att underlätta för tränings/lektionsplaneringen) samt för att kunna bibehålla en bra 

kvalitet på träningen/lektionen. Säkerhet och kvalitet är alltid nummer ett för oss och vi vill därför 

informera om följande: 

• Inför varje träning/lektion kommer ni få en kallelse där ni svarar om ni kommer 

att medverka eller inte (var vänlig svara oavsett vilket). För att underlätta för er 

rekommenderar vi att ni laddar ner SportAdmin MedlemsApp: ------------------→ 

 

• Vi kan komma att behöva ändra tränings/lektionstider med kort framförhållning. Detta 

förmedlas iså fall via mail samt sms. Dubbelkolla gärna att ni har rätt kontaktuppgifter 

registrerade på er profil i Sportadmin. 

 

• Vi förutsätter att alla respekterar Folkhälsomyndigheternas rekommendationer om att 

stanna hemma om man känner minsta lilla förkylningssymptom (eller andra smittbara 

symptom). Skulle ledarna/tränarna bedöma under träningen/lektionens gång att något 

barn/ungdom uppvisar symptom kommer de att ta en diskussion med berörd målsman och vi 

uppskattar då att man som vuxen tar beslutet att direkt avbryta träningen/lektionen för sitt 

barn. 

 

• Kom i god tid till träningen/lektionen så barnet hinner duscha och tvätta sig extra noga innan 
man går in i simhallen. Tänk även på din egen handhygien och tvätta dig gärna en extra gång. 

Vi uppmanar (åter igen) alla att följa och respektera de råd som Folkhälsomyndigheterna ger: 

• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten 
• Hosta och nys i armvecket 
• Undvik att röra ögon, näsa och mun 
• Var uppmärksam på symptom 
• Stanna hemma när du är sjuk 

Vi fortsätter att följa utvecklingen av Covid-19 samt de riktlinjer och rekommendationer som 
Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet ger. Vid nya rekommendationer agerar vi snabbt och 
effektivt. Förändringar som påverkar verksamheten kommer att kommuniceras via mail och sociala 
medier. 
Vi hoppas på förståelse för den speciella situation vi befinner oss i. Vi gör vårt allra bästa för att 
kunna fortsätta bedriva en säker och bra verksamhet för våra ledare och medlemmar. Vid frågor var 
vänlig kontakta Simskolan@simess.com. 
 
Var rädda om er och visa hänsyn! 
 
Med vänliga hälsningar, Ängelholms Simsällskap  

mailto:Simskolan@simess.com

