
COV ID-19. V IKT IG INFORMAT ION. 
På grund av spridningen av corona-virus som just nu sker globalt ber vi dig som tränar eller 
vistas i våra lokaler att uppmärksamma följande.
Vi hoppas naturligtvis att ingen tar illa upp och förstår anledningen till våra insatser på 
Dansforum.

1. Om du träffat någon som blivit smittad av Covid-19 vänligen avstå 
    träning i minst 14 dagar.
2. Tvätta händer innan och efter klass.
3. Använd handsprit
4. Om du varit utomlands i något av följande områden vänligen avstå
     att ta klass eller träna under 14 dagar.

ITALIEN
SYDKOREA: Daegu och provinsen Gyeongbuk. 
IRAN
KINA

Om du är tvungen att avstå träning vänligen meddela kansliet på tel 031-701 66 80 eller maila 
office@dansforum.se - gå EJ in i lokalen för att meddela detta.

Dansforum intensifierar städ, ytor torkas av med desinficerande medel vilket gör att det kan 
lukta lite starkt. 

Med vänliga hälsningar,
Ledningen Dansforum

COV ID-19. ATTENT ION PLEASE. 
An account of the global spreading of the corona virus we ask that anyone training or visiting 
our locations follows the following rules.
We apologise for any inconvenience and hope that everyone understands why we feel it is 
necessary to do this.

1. If you have met anyone diagnosed with the Covid-19 please refrain from taking 
     classes for at least 14 days.
2. Please wash your hands before and after class.
3. Use alcohol gel.
4. If you have been abroad in any of the following areas please refrain from 
     taking class or enter the premises within 14 days.

ITALY
SOUTH KOREA: Daegu and the province of Gyeongbuk. 
IRAN
KINA

If you need to refrain from taking class, please contact the office on telephone 031-701 66 80 or 
mail office@dansforum.se - Do NOT enter to tell our staff.
We have intensified cleaning procedures, surfaces are wiped with disinfectant and there 
might be a strong odor.

Kind regards,
Dansforum Management.

ENGL ISH

SVENSKA


