Coronavakt
Antall mennesker: 3
Oppmøte senest 60 min. før første kamp.
Påse at publikum holder 1 meter avstand og benytte angitte plasser på tribunen. Følge opp
krav til sitteplass og minne om 1 meter avstand til enhver tid, unntak - de som er i
kampsituasjon på banen. Avvis publikum om dette ikke krav til sitteplass kan følges.
Påse at antallet på inntil 200 deltagere på et arrangement ikke brytes, evt. retningslinjer i
forhold til sitteplasser. Langhushallen 140. Om nødvendig tøm tribunen før nye slippes inn.
Ansvar for inn- og utgang, registrering av deltager QR-kode, samt overflatevask av felles
området. (i samarbeid med hallvakt)
Heng opp lapp på HOVEDØR «Hallvaktt ring mob. 000 00 000»(se nedenfor)
1. Om mulig gi felles info. utenfor før alle går inn.
2. Ta imot alle og utfør håndhygiene enten med sprayflaske eller ved bruk av berøringsfri
dispenser.
3. Henvis trener/lagleder og lag til oppvarming område. Garderobene vil være stengt ved
seriespill. Vi oppfordrer lagene til å komme ferdig skiftet.
● Det er mulighet for oppvarming uten ball fram til kampen før dere er ferdig.
Hjemmelaget varmer opp langs veggen på venstre side, bortelaget varmer opp langs
høyre side, med god avstand til andre. Det er ikke tillatt å legge fra seg bager o.l. ved
benkene før kampen før dere er ferdig og benkene er vasket. Lagene får ikke overta
lagbenkområdet fra kampen før seg før arrangør har vasket kontaktflatene i dette
området.

4. Informer om QR-kode skanning for besøkende og følg opp at gjennomføring av
registrering(unntak dommer, trener/lagleder og utøvere (ført på kamprapport/spilleliste)

5. Informer om at merkede sitteplasser i anlegget «sitt her» er et krav. Unntaksvis kan mindre
barn sitte med foresatt. Dette hjelper oss som arrangør med
vårt ansvar.
6. Gjennomfør overflate vask av berøringspunkter etter hvert kamp(benker, sekratarietsbord,
scoreboard, Tribune dørhåndtak, gelender,toalett, vask ol) Se beskrivelse «god renholdsrutine»

Plakat for skanning i Langhushallen

• Bruk kamera på mobilen(iphone) Bruk QR Kode leser på android. Hvis de har ikke, last ned.
• Registeringsside komme i nettleseren
• Registrer: navn og mobil, trykk meld på.
• Legg til ny deltager om det er flere i følget som ikke har mobil. F.eks mindre barn.
Man skal ikke melde seg av selv om man forlater hallen. Registreringen lagres i 14 dager for en
evt.smittesporing.

Renhold
• Renholds boks står utenfor kiosken
GODE RENHOLDSRUTINER
Mikrofiberklut skal kun tilsettes rent vann og fiberen i kluten fungerer som såpe. Vri opp kluten
godt, slik at det ikke drypper av den, kluten skal være fuktig. Det er viktig at vi bruker kluten
riktig for å ikke spre smitte. Dette gjør vi enkelt ved å brette den, slik at du får minst åtte rene
sider. Da kan du bruke den samme kluten flere steder i samme rom. Brett kluten to ganger, dvs.
at det er fire sider på den ene siden og fire på motsatt side, når de to første sidene er
brukt, brettes kluten tilbake, slik at du får to nye sider. Når de sidene er brukt, brett den helt ut
og snu den skitne siden inn, brett på ny to ganger, som har sider som nå er helt rene og klar til
bruk.

• Begynn med å vaske på de minst berørte overflatene, altså fra rent til mindre rent. Etter at
kluten er skylt en gang og brukt på nytt (8+8 sider), er den skitten og legges til vask. Ta ny
klut. På denne måten begrenser vi best spredning av smitte.
Brukte kluter legges i en hvit pose ved siden av renholds boksen. Den blir så hentet og det blir
fylt på nye.
NB: Ikke bruk bøtte med vann, og vrir om kluten underveis i rengjøringen. Man sprer smuss og
mikroorganismer fra ett sted til et annet.
Godt renhold – informasjon.
Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og
vanlige
rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager, avhengig av type overflate,
temperatur, sollys og andre faktorer. Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge
smitte.
Utsatte områder skal ha forsterket renhold.
Det er ikke nødvendig å bruke ekstra beskyttelsesutstyr. Vask hender etter at rengjøring er
utført,
også hvis man har brukt hansker under rengjøringen.

Dører er lukket/låst
under arrangement for
Langhus IL Basket
Vent, dere blir sluppet
inn.
Anlegg:
.......................................
Kontakt: KAMPVERT
Mob:.........................................

