Medlemsbrev nr 5 2020
Corona och hänsyn…

Vi står i begrepp att öppna banan i morgon fredag 27/3.
Vi ser allvarligt på situationen med Coronaviruset. Torshälla GK kommer liksom
samhället i stort påverkas av smittspridningen.
Vi vill upplysa om att vi gör allt för att minimera riskerna för spridning och ber dig
att beakta våra föreslagna åtgärder. Vi följer också så långt möjligt Förbundets
rekommendationer och riktlinjer.
Vår största prioritet är självklart våra medlemmars, medarbetare och gästers hälsa.
Vi agerar för att säkerställa en så säker plats som möjligt och för att trygga vår
långsiktiga verksamhet. Flera olika åtgärder har genomförts som kommer påverka
din upplevelse och vi vill förbereda Er på att fler kan komma men vi försöker ta så
rimliga och genomtänkta beslut som möjligt.
Vi ber dig som medlem eller gäst om förståelse för detta.
Några åtgärder:
Vi uppmanar våra anställda som känner av sjukdomssymptom att stanna hemma.
Vi tar inte i hand när vi hälsar på varandra.
Vi skärper våra städrutiner.
Vi ser gärna att ni inte vistas i vår verkstad eller i vår kansli/kontorsdel.
Vi vill be dig om följande:

Om du har symptom ber vi dig att stanna hemma. Vi är angelägna att Du inte ska
smitta någon.
Vet man med sig att man tillhör någon av de riskgrupperna som myndigheterna
hänvisar till, har bakomliggande sjukdomar och känner sig det minsta tveksam ber vi
Er att noga överväga och värdera situationen och eventuellt stannar hemma. Vi är
angelägna om att Du inte ska bli sjuk.
Vi vill att man bokar sin starttid online eller per telefon.
-

Ankomstregistrera dig online, i telefon eller i vår nya terminal. (tvätta
händerna före och efter)

-

Betala ev. greenfee online eller swish.

-

Ta inte i hand och inga high fives.

-

Håll avstånd till dina medspelare och nästa boll vid kö på banan.

På banan gäller följande:
-

Inga krattor i bunkrarna, vi krattar med maskin regelbundet.

-

Inga bolltvättar eller handdukar.

-

Vi kommer att ha kopparna upp och ner så bollen går att plocka upp utan att
ta ur flaggstången. Obligatoriskt med flagga i.

-

Inga flaggor på övningsgreener.

-

Golfbils förbud tills vidare.

Hjälps vi alla åt att visa hänsyn om och mot varandra samtidigt som vi så långt det är
möjligt följer de rekommendationer som myndigheterna utfärdar får vi hoppas att vi
snart ser en ljusning i ”tunneln” och att det mesta kan komma att återgå till det
normala.
Mer finns att läsa i bifogade länkar:
https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Var rädda om Er och varandra.
Styrelsen Torshälla Golfklubb

