CORONAINFORMATION
Vad får man göra i Spanien just nu?

Man får gå till:
sitt arbete, till läkare, vårdcentral etc., livsmedelsbutiker, apotek
banker, kiosker, bensinmackar, butiker för telefoni, tvättinrättningar, optiker, frisörer, de kan ha öppet för att kunna hjälpa
de som är rörelsehindrade och inte kan klara hårtvätt, rakning
eller annat själv.
Ha gärna med legitimation när ni går ut! Man kan få böter
om man inte följer polisens/militärens instruktioner.

Man får:
ta sina husdjur på promenad, besöka anhöriga som behöver hjälp
i sitt hem.
Man får inte:
promenera enbart för nöjes skull, göra sportaktiviteter
utomhus, vistas ute i grupper.
Man får alltså gå ut när man verkligen måste göra det men ska
hålla sig inne resten av tiden.
I matbutiken och apotek etc. bör man hålla avstånd till andra
kunder och personalen.
Personalen är tacksamma om man betalar med kort ( om de inte
uttryckligen ber om kontanter) .
Detta gör att de slipper ta emot pengar med sina händer.
Alla inköp ska göras så snabbt som möjligt utan dröjsmål.
From i morgon, måndag 16 mars kommer vi att se många poliser
ute på gatan och i vissa städer också militärer. Detta gäller i tex
Las Palmas där militärer sätts in för att hjälpa poliskåren.

Skandinaviska klubbens expedition
i Las Palmas,
är stängd men ändå bemannad framöver.
Expeditionen är bemannad för nödsituationer, måndagonsdag 11-14, samt fredag 11-14, torsdagar stängt,
dörren är dock låst.
Kontakta klubben om du har behov av att lämna saker till
förvaring, skriva ut biljetter eller har behov av WI-FI för
att kunna boka/omboka biljetter för hemresa mm.
Vi försöker också svara på de eventuella frågor du har.

Kontakt:
Klubbexpeditionen på telefon +34 928 23 45 96
Mail: skknord@hotmail.com
I särskilt akuta fall går det även bra att ringa till
Karin Bertilsson på +34 639 465 805,
9.00-13.00 och 16.00 -20.00, vänligen respektera tiden.

