HOLY NAME ATHLETIC CLUB, Inc.
804 Atlantic Street, Stamford, CT 06902
Mar 17, 2020
Re: Announcement in regards to COVID-19
To All Members, Guest and Customers!
We inform you, with regret, that in order to safeguard our community, our guests and our employees from the COVID-19 Virus Holy Name Athletic Club will be CLOSED starting Tuesday
03/17/20 until further NOTICE. Rest assured, we will keep you informed of any new developments
through our website holynameac.com.
Our top priority is the health and safety of everyone in the Holy Name family. Due to the escalation of
the COVID-19 pandemic, and after consulting with the board of directors, we have taken precautions to
safeguard our community, members, volunteers, guests and employees. The decision was made to temporarily suspend ALL activities at the club and postpone ALL community events until further notice.
Also, we implore you to follow the CDC guidelines and check www.stamfordct.gov/covid19 for new
updates. We sincerely apologize for the inconvenience and hope you all stay safe during this time.
Respectfully,
HNAC Board Of Directors
__________________________________________________________________________________
Re: Ogłoszenie w odniesieniu do COVID-19
Do wszystkich członków klubu, naszych gości i klientów!
Informujemy Państwa, z przykrością, że w celu ochrony naszej społeczności, gości i pracowników od COVID-19 wirus Holy Name Athletic Club będzie Zamknięty począwszy wtorek 17.03.20 do
odwołania. Zapewniamy, będziemy informować o wszelkich nowych wydarzeniach za pośrednictwem
naszej strony internetowej holynameac.com .
Naszym najwyższym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich członków rodziny Holy
Name Athletic Club. Z powodu eskalacji pandemii COVID-19 i po konsultacji z zarządem podjęliśmy
środki ostrożności w celu ochrony naszej społeczności, członków, wolontariuszy, gości i pracowników.
Podjęto decyzję o tymczasowym zawieszeniu wszystkich działań w klubie i odłożeniu wszystkich
wydarzeń w społeczności do odwołania.
Zachowaj szczególną ostrożność i postępuj zgodnie z wytycznymi CDC i sprawdzaj www.stamfordct.gov/covid19 w celu uzyskania nowych aktualizacji. Przepraszamy za niedogodności i mamy nadzieję,
że wszyscy pozostaniecie bezpieczni w tym czasie.
Z Poważaniem,
Rada Dyrektorów HNAC

