VIKTIG INFORMATION
Med anledning av pågående pandemi
Covid 19 (”Coronavirus”)
Smittspridning sker i första hand luftburet genom små vätskedroppar efter
hostning eller nysningar till andra människor på ett avstånd av minst två meter.
Smittan kan också spridas från hårda ytor som t.ex. porslin, metall och
liknande. Överlevnaden för viruset kan vara upp till flera dagar från hårda släta
ytor enligt nu redovisad forskning.
Toaletter och duschutrymmen på Biskopsängen städas två gånger per vecka,
vilket ställer stora krav på dig som användare.
Känner du dig inte helt frisk och eller inom fjorton dagar har kommit tillbaka
från en utlandsresa avråder vi dig från att använda våra gemensamma
utrymmen. Du ska följa uppmaningen från Folkhälsomyndigheten och inte
använda någon annan toalett eller dusch än den du har i din egen bostad.
Du som tillhör någon av riskgrupperna, +70 och eller har underliggande
sjukdomar, utsätter dig för en ökad risk att bli smittad av Coronaviruset om du
använder toaletter och duschutrymmen som delas med andra.
En noggrann handtvätt med tvål och vatten i minst 30 sekunder fungerar
mycket väl för att avlägsna förekomsten av virus från dina händer. Du behöver
tvätta dina händer både före och efter toalettbesöket för att minska risken för
spridning till andra. Tänk på att dörrhandtag och låsvred är hårda blanka ytor
som kan vara kontaminerade med smitta.
Styrelsen tar inget ansvar för vilka personliga val du gör för att hantera din
egen hälsa och risk att drabbas av virussjukdomen. Det ansvaret ligger på dig
som individ.
Styrelsen har valt att öppna föreningens gemensamhetsutrymmen för
säsongen. Vi följer de riktlinjer och anvisningar som utfärdas från regeringen
tillsammans med smittskyddsmyndigheten. Det kan innebära att beslutet
omprövas med kort varsel.
Var rädda om er och hjälp till att minska risken för spridning och ökad
belastningen på sjukvården.
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