Dugnadsinstruks spesielt under Covid 19 pandemi
GIF-hallen
-Spillere og trenere registrerer seg på Min Håndball i forkant
av kampen.
-Oppmøteregistrering
ALLE tilskuere (også dugnadsvakter) skal registrere seg med
QR kode som settes opp for den dagen.
Sjekk: glassverketif.no/post/145 for mer info rundt registrering
Bortelag må få beskjed om å kun ha med 1 tilskuer pr spiller
før hver kamp av lagleder/trener.
-Max antall tilskuere som er tillatt i hallen er 34.
Spillere, trenere, dommere, dugnadsvakter osv. er utenom
Vakt i døren må holde oversikt over at antallet ikke
overskrider.
-Minimum 2 smittevernvakter (en ved utgangsdør/ 1. etg og
en på tribunen)
-Henge opp oppslag om 1 meters regel, avstand er merket
opp med tape på tribune og nede i 1. etg. Sitteplasser på
tapebitene. Merking av soner for hjemmelag og
bortelagssupportere kan gjerne gjøres.
Vi selger ikke vafler i kiosken til corona roer seg. Baguetter
skal pakkes inn i plastfolie. Kake skal serveres av kioskverten
ikke selvforsyning.

-Smittevernvakt ved dør sluser inn spillere og publikum for å
hindre opphopning ved billettbordet eller garderobe. Evt be
personer vente ute. Sikrer at lagene bruker håndsprit ved
ankomst. Overvåke inngangsparti slik at ingen
uvedkommende går inn i hallen. (Dersom noen
uvedkommende har sluppet inn - be de om å forlate hallen
snarest)
-Smittevernvakt i 1. etg og 2. etg minner publikum på 1
meters regel, sørger for at det ikke blir kø i trappen. Det skal
vaskes rekkverk, bord, flater o.l. mellom hver kamp. Bruker
klorinsprayflasker.
-1 meters avstand gjelder også i sekretariat.
Innbytterbenkene settes opp med stoler med 1 meters
avstand. Sekretariat, stoler og målstenger vaskes mellom
hver kamp, evt også i pausen ved sidebytte, med klorin
sprayflasker.
-Vaske/desinfisere toaletter hver hele time - eget skjema
henger på innsiden av toalettene. Disse signeres med initialer
etter endt vasking.
-Desinfisere/vaske garderober når nye lag skal benytte disse.
Dusjene brukes ikke.
-Smittevernansvarlige vasker rundt omkring i hallen der det
er behov. Viktig at det kommer synlig frem for alle lag at vi tar
smittevern på alvor. Vær derfor synlige og vask heller et sted
for mye enn for lite. Håndsprit tilgjengelig i begge etasjer og
ved sekretariatet.

