Tilsynsvakt ved trening og kamp CSK Varmbo arena
• Lagene møter opp fem min før hver trening og får komme inn samlet når
tilsynsvakt sier det er ok
• Nytt lag kan komme inn i hallen på motsatt side, så lenge de andre laget
avslutter og går ut fra motsatt side
• Følge opp kravet til 1 m avstand, sammen med spillere og trenere
• Håndhygiene ved inngang og utgang
• Registrering av antall tilskuere i hallen ved arrangement- max 200 (inkl.
spillere) inne i anlegget til enhver tid.
• Samarbeide med lagenes smittevernansvarlige for gjennomføring av
arrangement
• Renhold av toalett, dørhåndtak og berørte flater mellom trening og kamp
• Renhold av sekretariat og innbytterbenker
• Renhold av flater/toaletter i garderober mellom lag
• Tilreisende lag vises ned til garderobe ved ankomst.
• Garderobe 1 og 2 benyttes fortrinnsvis av tilreisende lag.
• CSK lag møter ferdig skiftet til kamp- 1 m avstand i garderober må
opprettholdes
• Det må overholdes 1 m avstand i sekretariat og på innbytterbenk
• Speakertjeneste må opplyse om gjeldende smittevernregler med 1 m avstand
• Smittvernsansvarlige/ tilsynsvakter må følge opp avstandskrav på tribune
• Smittevernvakter/tilsynsvakter påser at utøvere og publikum forlater området
bak i hallen etter endt kamp før nytt lag kan komme inn
• Inngangsparti og arealet utenfor hallene må ikke bli et oppholdsrom. Bare til
gjennomgang
• Publikum får ikke komme inn i hall før 5 min før kampstart
• Treningsgrupper avslutter 5 min før slutt og forlater hallen raskt etter trening
• Husk å lås utgangen bak i hallen etter bruk
• I B-hallen kan lagene bruke området ovenfor og nedenfor nivået i midten.
Desinfiser det området som laget har brukt og henvis det ankommende laget
til det området som ikke har vært i bruk
• De som trener i treningssenter registreres med chip (men må registreres i total
antall i hallen, men skal ikke oppholde seg i hallen etter trening
• Andre besøkende med nødvendig ærend benytter app for registrering
• Hallen er steng for andre under trening
• Billetter kan ikke selges ved døren, her må det lages betalingsfrie løsninger
som ikke skaper kø eller opphold i korridoren
• Føre lister med manuell telling av antall i hallen ved arrangement

• Del ut evt spilleskjorter og sesongkort som ligger i kiosken til henting. Leveres
ute.
Kode Nøkkel kiosk: 32769
• Nøkkel skal være innlåst/ trygt oppbevart, så lenge den ikke er i bruk

