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Till alla SL
Jag skriver till Er på uppdrag från Ordensledningen med anledning av att vi diskuterat hur alla
bröder inom Druid-Orden kan bidra till att minska risken för att Coronaviruset sprids. Det är
vår förhoppning att varje SL kan bidra så att dessa råd kan spridas vidare till alla GL och alla
bröder. Vi ser detta som en del i brödravården att vi värnar om varandra i denna typ av
situationer.
Våra sju råd:
1. Alla bröder bör uppmanas att visa omsorg om andra och avstå från möten om man känner sig
sjuk.
2. De som besökt riskområden bör inte delta i några möten under de två följande veckorna efter
hemkomst.
3. Vi bör under en tid avstå från att ta varandra i hand. (Ett tillfälligt undantag från vårt vanliga
sätt att hälsa på varandra beviljat av RSÄÄ.)
4. Handsprit bör finnas vid alla våra sammankomster på toaletter men även på andra platser där
vi kan lätt komma åt att använda den.
5. Handsprit får dock inte utesluta att vi noga tvättar våra händer så snart tillfälle ges. Att tvätta
händerna är i allt ett mycket viktigt råd.
6. Om Du drabbas av hosta eller nysningar så gör detta i armvecket.
7. Till sist fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som Ni enkelt kan hitta på
deras hemsida www.folkhalsomyndigheten.se/. Där finns även affischer och annat material
som kan användas vid våra möten. (Kanske ett föredrag i ämnet av någon kunnig person kan
passa bra.)

Givetvis kan det finnas ytterligare åtgärder som man kan vidta men detta är de vi samlat i
vår genomgång av saken och som vi vill att alla bröder samlas kring i omsorg om
varandra. En god idé kan även vara att ordna ett föredrag i ämnet av någon kunnig person
under punkten ideellt eller i Efterlogen. Som alltid är det lärorikt och viktigt att lyssna på
kunniga personer.
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