
29/10 gick Folkhälsomyndigheten ut med förstärkta rekommendationer i vårt län. Bland annat om att 
avstå från att vistas i offentliga inomhusmiljöer inkluderat gym och undvika fysisk kontakt med 
personer utanför det egna hushållet tom 19/11.  
 
Vi som nystartade har ännu ett relativt lågt medlemsantal i relation till våra stora, luftiga lokaler med 
god ventilation. Folkhälsomyndigheten har inte uppmanat vår typ av verksamhet att stänga och med 
anledning av det kommer vi att ha öppet som vanligt men hänvisar samtidigt till det personliga 
ansvaret att följa gällande rekommendationer. Vi vill fortsätta att inspirera och uppmuntrar till att hålla 
en aktiv sund livsstil som är positivt för folkhälsan samtidigt som vi måste vara omtänksamma mot 
varandra. 

 

Vi vill att BRICK ska vara en säker och trygg plats för både medlemmar och personal. Om du väljer 
att besöka oss vill vi betona vikten av att: 

• Stanna hemma om du har minsta symtom 
• Tvätta händerna och alla redskap du nyttjar, använd utplacerad handsprit 
• Undvik att röra dina ögon, näsa och mun 
• Håll minst 1 meters avstånd 
• Om du måste nysa gör det i armvecket 
• Byt gärna om hemma 

Vi har sedan öppning gjort vårt bästa med extra insatser för att minska smittorisken med bland annat 
städrutiner, egna yogamattor minskad kapacitet i gruppträningssalarna. Vi ber om din förståelse ifall vi 
skulle behöva ställa in någon gruppträningsklass i det fall någon instruktör skulle rapportera minsta 
symtom. Det är i så fall för allas säkerhet. Vidare ser vi ytterligare över kapaciteten till 
gruppträningarna för att säkerställa ett gott avstånd för alla tränande. 



Vi hoppas att alla vill vara med och bidra till både en säker och trygg träningsanläggning som vi vill 
utveckla i många år framåt. Samtidigt behöver vi alla hjälpas åt att minska smittspridningen i 
samhället.  
 
Om Folkhälsomyndigheten skulle komma med nya riktlinjer för vår bransch kommer vi självklart att 
följa dessa. Har du några vidare frågor är du varmt välkommen att maila info@brickgym.se eller ringa 
receptionen på 031-55 55 25
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