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Stockholm den 16 mars 2020 
Detta nyhetsbrev skickas i första hand till förenings- och distriktsstyrelser och förenings-/distriktsadresser 
och förbundsstyrelsen. Sprid gärna till andra inom SPF Seniorerna.  

 

 

SPF Seniorerna rekommenderar att förenings- och 
distriktsaktiviteter skjuts upp eller ställs in 

Idag har Folkhälsomyndigheten kommit med en ny rekommendation är att äldre inte ska 
lämna hemmet i onödan. Det betyder att vi från SPF Seniorernas förbund nu 
rekommenderar att förenings- och distriktsmöten skjuts på framtiden eller ställs in. 
Rekommendationen omfattar alla typer av aktiviteter.  

Jag vill också uppmana våra yngsta medlemmar, som är fullt friska, att hjälpa äldre 
medlemmar med att handla mat och gå till apoteket om de saknar yngre släktingar och 
vänner. Detta är en tid att vara solidariska med varandra och sträcka ut en hjälpande 
hand. Kom bara ihåg att inte utsätta er själva eller andra för onödig risk. Även om ni inte 
kan mötas i föreningarna kan ni ringa till varandra för att minska känslan av isolering. 
Speciellt bör ni tänka om det är någon medlem som saknar anhöriga och kan känna sig 
extra ensam.  

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även att de kontorsanställda i Stockholmsområdet 
att arbeta hemifrån om de kan. Detta innebär att förbundspersonalen omfattas av denna 
rekommendation. Många av oss kan utan problem sitta hemma medan andra kommer att 
få svårare att utföra sitt dagliga arbete. Jag räknar med att vi kommer att få längre 
svarstider på telefon och e-post. Vi ber er att ha extra mycket tålamod med oss. 

Varma hälsningar 

Peter Sikström 
generalsekreterare 
SPF Seniorerna  

Om du känner dig sjuk så ska du kontakta i första hand 1177 för 
information om när och var du ska söka vård.  

Fler tips i  coronatider Tips till SPF Seniorerna-föreningar

KLICKA CORONA-NYTT FRÅN TRANÅSSENIORERNA

För ny information från Förbundet klicka här!!!

https://one-lnk.com/x1eKkC1lKD4bHWEXArgirL2JlzB_S60NX_-Qypi_DbPABQ4Rv9GGS82PjLt9nIR49UKUZtXZFCNde2P4AL8Sp0IwQ/x1e4qZ7wkVMg7sFSaXA_3Le70p03C-ljeesbcGDMjV99IVdcJAojhGzs09OcSXTcicXIgsr8QLL4C9PncVOjfdlHUUNmsY23OC3PgdWuJ-ieSycyuLc7_2hGqQi748M87EPmJaHThWbdRxsxGlMF7uKZaawxnfpyD5pqMHzOGoOQqo3SmvV6G5IUtRFCNQESR2e86H7NPU0OepsSPE_Y-Q0uYHPe9Lo_LdW9pDvS878M6PpVBJAqshtOghpuY7M8jWH/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://www.anpdm.com/taf/26297613/42405A457649475F407542465B4171
https://one-lnk.com/x1eKkC1lKD4bHWEXArgirL2JlzB_S60NX_-Qypi_DbPABQ4Rv9GGS82PjLt9nIR49UKUZtXZFCNde2P4AL8Sp0IwQ/x1evOC0esUmnDiRPq3Iaz5GGp5f8oX95UvDXXGvEtkrU6SGZVqsS8Bddd1kO-A6s76UIpaUuxIk66G_T-Lp4ltW-QiYcqP9hYF7mIxjYQiXpgDxwWHzUOk0kKb6xWMKpQ-0nPm_f1z75mHEWZ-BaCc-YTAmlydy1T3RcXKNp2j-80Ts1H9d38dL267Gey5Otw1mDyIdXC05_Wi8hj4kaeDvVt1tLa5mJoXchd7pbXipyuodBiVvhYLgKq6dnOcGAma4iKVqXyskx2zAe8dnmmWrRWAvUEG9n1agcNkTgf_uGg8Ckqy1H8TW0imwGuA4CdOH/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://www.anpdm.com/oa/26297613/42405A457649475F407542465B4171
https://www.spfseniorerna.se/sa-tycker-vi/halsa--omsorg/information-om-coronaviruset/tips-till-seniorer-i-corona-tider-digitala-och-traditionella-aktiviteter/
https://www.spfseniorerna.se/sa-tycker-vi/halsa--omsorg/information-om-coronaviruset/tips-till-spf-seniorerna-foreningar-i-corona-tider/
https://www.spfseniorerna.se/globalassets/foreningar/tranasseniorerna/startsidan/corona_nytt.pdf
https://www.spfseniorerna.se/sa-tycker-vi/halsa--omsorg/information-om-coronaviruset/


Du kan ringa telefonnummer 113 13 om du inte har några symtom, 
men har allmänna frågor om corona. Det är ett nationellt 
informationsnummer där du kan ställa frågor. 

SPF Seniorerna, Box 22574, 104 22 Stockholm, 08-692 32 50 
info@spfseniorerna.se , www.spfseniorerna.se  

Klicka här för mer information Här är19 Tips i Coronatider
Hur fixar du vardagen i dessa coronatider?              Dela med dig av dina bästa tips!

mailto:info@spfseniorerna.se
https://one-lnk.com/x1eKkC1lKD4bHWEXArgirL2JlzB_S60NX_-Qypi_DbPABQ4Rv9GGS82PjLt9nIR49UKUZtXZFCNde2P4AL8Sp0IwQ/x1e4qZ7wkVMg7sFSaXA_3Le70p03C-ljeesbcGDMjV99IVdcJAojhGzs09OcSXTcicXIgsr8QLL4C9PncVOjfdlHUUNmsY23OC3PgdWuJ-ieSycyuLc7_2hGqQi748M87EPmJaHThWbdRxsxGlMF7uKZaawxnfpyD5pqMHzOGoOQqo3SmvV6G5IUtRFCNQESR2e86H7NPU0OepsSPE_Y-Q0uYHPe9Lo_LdW9pDvS878M6PpVBJAqshtOghpuY7M8jWH/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://www.spfseniorerna.se/nyheter/kategori-3/2020/mars/aktiviteter-skjuts-upp/
https://seniorbloggarna.com/2020/03/19/tips-till-seniorer-i-corona-tider-digital-och-icke-digitala-aktiviteter/
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/03/17/hur-fixar-du-vardagen-i-dessa-coronatider-dela-med-dig-av-dina-basta-tips
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/03/17/hur-fixar-du-vardagen-i-dessa-coronatider-dela-med-dig-av-dina-basta-tips



