Udtalelse vedrørende Coronavirus
fra WSO/RSK
Der er kommet mange henvendelser og spørgsmål om helbred i forbindelse
med coronavirus (COVID-19). Selvom det ikke er vores opgave at rådgive om
helbredsspørgsmål, vil vi alligevel opfordre NA-grupper til at diskutere den situation
vi står i og de muligheder vi har for at skabe sikre rammer for dem, der deltager i
vores møder. Måske vil grupperne overveje at bede medlemmerne om midlertidigt
at stoppe med nogle af de ting, der er kutyme på NA-møder, såsom at kramme eller
give hånd, eller at servere forfriskninger. I vil måske også overveje at finde
alternativer til at stå i rundkreds/holde i hånd under Sindsrobønnen.
Nogle grupper diskuterer nødløsninger, fordi de ikke vil kunne mødes ansigt til
ansigt i en periode; ideer som fx at afholde telefon- eller onlinemøder. Disse er blot
et par muligheder; vi anerkender enhver NA-gruppes ansvar for at diskutere og
afgøre, hvad der er bedst for deres møde.
Det er måske en idé at kontakte jeres nationale eller lokale
sundhedsmyndigheder, for at få specifik vejledning omkring møder og
forsamlinger. Vi henleder opmærksomheden på de vejledninger og anbefalinger,
der findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/ og hos andre
myndigheder: https://politi.dk/corona. Verdenssundhedsorganisationen (WHO)
kan også være en ressource: https://www.who.int/.
Hvis I søger information omkring specifikke lokale NA-møder og -arrangementer,
så kontakt den servicekomité, der er ansvarlig for dem, eller besøg NAhjemmesiden: (www.nadanmark.dk/sidste-nyt/). Vi forsøger at holde den
opdateret, men det går så stærkt at det kan smutte, så brug dit lokale netværk! Vi
(World Service og RSK) har hørt, at nogle møder er blevet ramt af tvungen lukning
af mødesteder, men vi har ikke en komplet liste over disse, så vi er nok ikke den
bedste kilde til informationer om lokale forhold.
Vi bevarer troen på at NA-medlemmer og -grupper fortsat kan støtte og hjælpe
hinanden, mens vi bevæger os gennem denne krise, og vil opdatere denne
information i takt med det bliver aktuelt. De bedste ønsker til jer alle.

