SMITTEVERN I BRØNNØYHALLEN

Velkommen til Brønnøyhallen
Vi gleder oss over at sesongen er i gang igjen, og til å ta deg imot i vår hall som spiller/trener
og tilskuer.
Vi gjør alt vi kan for at alle arrangementer skal være trygge, og har stort fokus på smittevern.
Vi har, som alle andre arrangører, regler vi må følge.
Dokumentasjon, spillere og støtteapparat:
Som en del av retningslinjene, plikter vi å føre lister over alle som er inne i Brønnøyhallen.
Dette er for en eventuell smittesporing senere. Denne informasjonen oppbevares i
minimum 10 dager.
For håndballspillere fra og med J/G 13 år, registreres dette i TA. Dette må være lagt inn FØR
ankomst til hallen. Det vil være svært begrenset mulighet til å gjøre dette på stedet.

For spillere under 13 år, må det føres manuelle spillelister. Vi ber dere fylle ut listen, tydelig,
med fullt navn på alle spillere og kontaktpersoner. Gjerne i blokkbokstaver. Listene leveres i
sekretariatet samtidig som laget kommer inn til kamp.
Ved ankomst, Brønnøyhallen:
Kom ferdig skiftet til kamp. I gangen i hallen vil det være merket opp ventesoner for
inntredelse til banen. Disse er satt av for spillere og trenere, og vi ber dere vente der til dere
blir hentet av lagvert. Dere slipper inn på banen, så snart forrige gruppe er ute og
kontaktflater har blitt spritet over.
Hender skal sprites i inngangspartiet til banen. Ta med egen antibac. Det vil også finnes på
stedet, men i begrenset mengde.
Våre lag, stiller med minimum 1 egen smittevernansvarlig hver kamp.
BIL sine verter vil ha på seg gule vester. Egene verter sørger for å sprite over alle
kontaktflater som mål, stoler, sekretariats bord, dørhåndtak mm. før neste kamp.
Det vil ikke bli mulighet for bruk av garderober før kamp. Toalettbesøk kun på WC i gangen.
Det er kun mulig å dusje etter kamp for tilreisende lag. Dette skal avtales på forhånd med
BIL Håndball.
Vær forberedt på at det sannsynligvis vil forekomme forsinkelser. Vennligst ikke la dette gå
utover de frivillige!
Dersom dere skal spille to kamper samme dag, må dere ut av hallen og komme tilbake til
neste kamp.
Har du symptomer på Covid-19, skal du alltid holde deg hjemme!!
Det er ikke tillatt å oppholde seg i ganger eller i inngangspartiet. Det er ikke tilgjengelig
oppvarmingsareal innendørs, og det er heller ikke satt av tid til det i kampoppsettet.
Kiosken vil være åpen på kamphelger. Vi ber dere her om å respektere avstandsregelen på 1
meter. Hjelp oss å holde det rent i hallen, kast søppel i søppelkasser.
I Brønnøyhallen har vi pr i dag følgende publikumskapasitet på 65.
Se også vår klubbveileder på: bilidrett.no/grupper/handball/om Bil Håndball/Coronahensyn.

Hvis det skulle oppstå en nødsituasjon:
Vi ber alle forlate hallen via rømningsvei direkte fra hallflaten, der vil dere
komme direkte ut i friluft på baksiden av Brønnøyhallen. Skulle denne være
blokkert skal det brukes den nødutgangen som måtte være mest
hensiktsmessig. Følg anvisning fra vertene eller skilting i hallen.

