Veileder for

BRUK AV GARDEROBE UNDER KORONA
Gjeldende fra 1. august 2020

Generelt
•
•

Garderobebruk må vurderes om er nødvendig. Vi ønsker i dagens situasjon
minst mulig bruk av dem, da det utfordrer smittevernet.
Husk å holde avstand til og fra og i garderoben.

Booking av garderobe

Garderoben brukes
kun av lag som har
meldt behov om at
de må benytte
garderobe.

Det legges en del garderobebooking i Hoopit
•
•
•
•

Dette gjelder kamper det under normale omstendigheter ville vært naturlig å ha garderobe til
Menn Rekrutt har sin garderobe fast til trening
Lagene som er booket med garderobe skal ikke nødvendigvis bruke den, men MÅ heller vurdere om
det er nødvendig gitt Covid-19-situasjonen og epost sendt fra Sportslig ledere på dette.
Garderobeplanen oppdateres fortløpende, og vil ligge klar for de neste 2-3 ukene

Booking av garderober utover det som gjøres av klubben
•
•
•

Lagene kan booke selv på garderobene med navn «Winsnes» og «Gulbrandsen».
Booking kan bare foregå for de kommende to ukene, fordi planen oppdateres ikke lengre om
gangen.
Garderobene «Rekrutt» og «Kvinne senior» MÅ det forespørres inn til utviklingsleder på. Det er
kode på disse to garderobene, og den oppgis kun på forespørsel hos utviklingsleder for de som skal
bruke dem – send sms.

Renhold
•
•
•
•

•

Garderobene renholdes iht. gjeldende krav daglig mandag til fredag av drift.
Sjekk at garderoben ser i orden ut før og etter bruk.
Lagleder/trener signerer seg ut og inn på skjemaet som henger på døra. Ved kamp signeres det
også av vår lagleder/trener ut og inn på bortelagets garderobe og dommergarderoben.
Dersom noen bruker garderoben etter laget på ettermiddag og kveld må det renholdes av laget:
o Dørhåndtak
o Vask
o Toalett
o Andre kontaktflater
Vasketralle med nødvendig utstyr står på vaskerommet – første rom til venstre i garderobegangen.
Sjekk plan i Hoopit om det er noen etter dere.
Oppdatert: 5. august 2020
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