INSTRUKS FOR HALLVAKT
Hallvakten starter kl 16:45 og slutter ca kl 21:15 mandag til og med torsdag.
Som følge av Covid19 og gjeldende smittevernregler gjelder følgende:
Hallvakt har nå tilhold i inngangspartiet og skal være ikledd gul vest. Det plasseres et
høyt bord med krakker sentralt ved inngangen. Bord, krakker, gule vester samt en
sprayflaske med desinfeksjonsmiddel finnes i auditoriet og settes tilbake etter hver
kveld. Det er ikke åpen kiosk.
•

Nøkkel hentes senest dagen før hos driftsleder i hallens åpningstid man-tors
0800 - 1400 eller hos hallvakt 1700-2100 (mandagsvakt må hente nøkkel
senest
torsdag).

•

Lås opp ytterdør, høyre dør sett utenfra med blå brikke. La denne smekke
igjen og lås
opp den andre døren slik at denne brukes som inn- og utgangsdør.

•

Lås opp garderobe ved siden av kafeteria (vis a vis toalettene i 2. etg.). På
veggen til høyre finner du nøkkel
til kiosken, tørrvarelageret, liten sort nøkkel til hallvaktskapet samt hvit
"nøkkel" til desinfeksjonsbeholderen som er plassert ved inngangen. På
tørrvarelageret finner du hallvaktskapet som inneholder alle nødvendige nøkler.
•

Lås opp garderobe 1 og 2.

•

Etter hvert lag som har ankommet sprayes dørhåndtak på ytterdør og
garderober med desinfeksjonsspray og tørkes. Dette gjøres også på dører inn
til toaletter samt vannkraner regelmessig i løpet av kvelden.

Hallvaktene skal sørge for at gjeldende retningslinjer for bruk av hallen følges:

1. Det er kun utøvere og deres støtteaparat (trenere og lagledere) som har
adgang til hallen. Dette av hensyn til gjeldende smittevernregler. Andre gjester
som skal ha møter skal selvsagt få komme inn men skal da oppholde seg på
møterom eller i kantinen. Alle mæter skal meldes driftsleder i forkant for
registrering i kalender.
Nytt i retningslinjene fra NHF:
5.2 Foresatte
Under trening skal det i regelen ikke være andre personer til stede, enn de som
omfattes av treningen.
I forbindelse med oppstart av håndball for de yngste gjøres det imidlertid et unntak.
Det åpnes for at foreldre/foresatte kan være tilstede på de første treningene.
For barn i alderen 6-9 år, og i unntakstilfeller for eldre barn/ungdom, gjelder :
En foresatt gis anledning til å være til stede under trening ved barns oppstart med
håndball.
Foresatte skal oppholde seg på et oppmerket og avgrenset område utenfor
treningsarealet.
Foresatte skal til enhver tid overholde 1-metersregelen til alle andre enn sitt eget
barn.

2. Alle besøkende skal desinfinere hender (desinfeksjonsmiddel står på stativ rett
innenfor inngangsdøren). Fylles på ved behov. Ekstra desinfeksjonsmiddel
finnes i varemottaket (garasjeport med inngang fra hallen) på hyllen til venstre
når du kommer inn.
3. Alle utøvere skal henvises gjennom garderobe (turn garderobe 1 og håndball
garderobe 2) for håndvask før de går inn i hallen. Utøvere fra turn venter
utenfor til de blir hentet av trener. Dette for å sikre at det ikke er for mange
utøvere i hallen samtidig. Alt utstyr/treningstøy oppbevares i treningsbag inne i
hallen.
4. Det er i retningslinjene åpnet opp for treningskamper. ROS lag som har invitert
til treningskamp er ansvarlig for at det utpekes en ansvarlig for arrangementet.
Vedkommende skal sørge for at alle besøkende (inkl. eventuelt
foreldre/publikum) til kampen registreres. Vedkommende har også ansvar for
at øvrige smittevernhensyn blir ivaretatt under arrangementet.
5. Før dere forlater hallen klokken 21:15 gir dere beskjed til de som er igjen om
at de må sørge for at ytterdør er låst når de forlater hallen.
6. Sjekk alle utgangsdører i 2. etg (kantine, ut mot Grendehuset og mot
parkeringsplassen). Disse skal være låst.
7. Begge garderober låses.
8. Hallvaktskap, tørrvarelager og kjøkken låses. Heng nøkkelen på plass i
garederoben i 2. etg.
9. Legg hallvaktnøkkel i boksen utenfor driftsleders kontor, lås høyre utgangsdør
og forlat hallen via venstre dør med smekklås.

Tusen takk for innsatsen og for ditt bidrag til en hyggelig opplevelse i hallen for alle:-)

