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Coronaforholdsregler ved brug af sauna

Hvis du ønsker at benytte sauna, henstiller vi til, at du har et gyldigt coronapas (vaccination, ny test eller
immunitet). Har du symptomer (selv i mild grad), beder vi dig om ikke at benytte saunaerne.
Børn må pt. ikke være med i saunaerne, da smitten i denne gruppe lige nu er meget stor.
Bestyrelsens opfattelse er, at vi skal lægge os på linje med resten af samfundet. Der er pt. ikke krav om
coronapas i små forsamlinger i foreningsregi, men i saunaerne er vi meget tæt sammen, og derfor beder vi
medlemmerne respektere, at der er behov for en skærpet sikkerhed. Der vil ikke blive foretaget kontrol, men det
handler om at passe på hinanden og sikre, at det er muligt at holde vores faciliteter kørende, til trods for den
stigende smitte. Vi håber derfor på, at alle vil slutte op om dette tiltag.
Vi følger udviklingen tæt og melder ud, såfremt der meldes nyt ud fra myndighederne.
Hvis du efter saunabesøg skulle være så uheldig at blive konstateret smittet med corona, bedes du kontakte
NorVin asap enten ved mail til admin@nordhavnvinterbaderklub.dk eller ring til formanden Mette Cederkvist
på 22 23 62 21. Info omkring aktuelle smittetilfælde vil primært ske via facebook.

Sauna i Den Røde Skurvogn er åben for alle med rødt og hvidt armbånd

Saunaen i Den Røde Skurvogn er åbnet op for medlemmer, som udgangspunkt fra kl. 06:00 til kl. 22:00 alle
ugens dage (tilsvarende åbningstiderne i Den Sorte Tøndesauna). Der skal ikke bruges armbånd for at åbne
dørene, de er ulåstene mellem kl. 6-22.
Efter aftale med Grundejerforeningen, bliver den ”Røde” sauna åben for medlemmer med både RØDE og HVIDE
armbånd, således at alle på denne vis får kompensation for den forestående renovering og manglende
faciliteter.
Den sorte ”Tønde” sauna er fortsat kun åben for medlemmer med hvide armbånd.
Vi vurderer løbende kapacitetstrækket samt forbruget af el, hvorfor justeringer til åbningstiderne kan
forekomme.

Et par vigtige huskepunkter:

-

Armbånd skal bæres synligt.
Gæster eller børn har IKKE adgang.
Man skal have været i vandet inden brug af sauna.
Man skal være tildækket fra livet og ned.
Man skal sidde på et håndklæde.
Der må under ingen omstændigheder komme vand, olier eller lignende på ovnene.
Der må kun medbringes drikkevand i saunaerne (alkohol, kaffe, mad, snacks etc. er forbudt også i
forrummet).
Tal dæmpet og vis hensyn.

Vi arbejder på at få anskaffet et par hyndebokse til opbevaring af tøj, mens man er i sauna, samt opsat et par af
vores bænke ved de midlertidige saunaer.

Luciaoptog
NB! Husk Lucia optog/svømning på mandag kl. 18, hvor der vil blive serveret lidt gløgg og småkager.

God weekend
På bestyrelsen vegne
Mette Cederkvist

