Covid-19 (Corona) og BVK - Hva skjer?
Vi ser at vi må leve med viruspandemien en stund til. Det spørs hvordan
2021 også blir. Forhåpentligvis kan det komme fungerende vaksiner,
men vi må nok belage oss på at samfunnet vil være i en anstrengt og
uvanlig situasjon langt inn i neste år.
Det er nå igjen lov å ha samlinger på opptil 200 personer. Det er fortsatt
viktig at man har en ansvarlig arrangør og at avstandsregler og
renholdsregler følges. Våre «Lygarmøter» er i gang igjen fra og med 6.
oktober og med klare regler har vi klart å gjennomføre de inne i kaféen
ved BTM.
Pensjonisttreffene er ennå ikke tatt opp igjen, men dette vurderes
fortløpende.
VIKTIG: Når vi har våre samlinger inne så skal fortsatt avstandsreglene
følges og det er tre punkt som absolutt SKAL gjennomføres hver gang
du kommer dit:
1. Sprite hendene dine
2. Skriv deg inn på listen med navn og telefonnummer
3. Sitt kun på de fremsatte stolene. Hvis det er slutt på sitteplasser så
henvend deg til arrangør slik at vi kan rigge mer plass. IKKE finn
stol på egenhånd og plasser i mellomrommene.
4. Finner du ikke plass, ta kontakt med en fra styret som vil prøve å
løse dette
5. Vi serverer kaffe
6. Evnt. noe attåt kaffen må tas med av hver enkelt, altså ingen felles
servering av kaker el.l.
Håndspriten, kulepenn og bok ligger på kafédisken.
Sesongen videre
Julebordet: Som det fremgår av egen sak på websiden så har vi valgt å
avlyse dette i 2020. Vi håper at vi kan få tatt opp igjen den hyggelige
tradisjonen i 2021.
Julemøte i kafeen ved BTM i desember blir heller ikke gjennomført, men
vi kommer til å holde åpent Lygarmøte så sant ikke smitteregler endres.
Til slutt er det som vanlig: Hold avstand og vask hendene!
Styret BVK

