Risikoanalyse - gjennomføring av klubbkvelder i bridge (korona)
Klubb: Otta bk. 0535

Ansvarlige for risikoanalysen:
Otta bk v/styret
Styret i Otta bk
Ja/Nei

Dato for risikoanalysen:

27.05.2020

v/ styret
Dato

Kommentar:

Risikoanalysen offentliggjort for medlemmer:

Ja

12.06.2020

På hjemmeside og utsendt til alle medlemmer

Risikoanalysen sendt NBF:

Ja

12.06.2020

Risikoanalysen forelagt kommuneoverlege: Nei
Kommentar fra kommunelege:
Hva

Utfordring
Antall tilstede
Spillere kommer og går samtidig
Stort nok spillelokale
Sitte tett ved bordene
Kontaktsmitte
Holde "vaskeområdet" rent
Kontaktsmitte
Kontaktsmitte

Forslag til løsning
Telefonpåmelding, kan kombineres med strukturert ankomst
Klare retningslinjer - mulig med ankomst til fastlagte tidsintervaller
Tegne opp lokalet - plassere inn bord med tilstrekkelig avstand
Bridgebordene må være ca 1,5 x 1,5 meter - sette sammen flere bord
Utstyr til å desinfisere typiske kontaktpunkt (armlene etc)
Utpeke en ansvarlig i klubben som sørger for at området vaskes regelmessig
Fast person henter spill - alltid vaske hender/antibac før de hentes
Fulldublering av alle klubbkvelder. Kort i karantene 1 uke før og 1 uke etter spillekveld

Klubbens anmerkning/løsning
Påmelding via NBF`s modul

Meldebokser

Kontaktsmitte

Hver enkelt har sin egen meldeboks hele kvelden - bringes fra bord til bord.
Meldeboksen brukes bare én gang i uka

Alle får utdelt egen meldeboks på spillekvelden.
De er merket med parnummeret.

Bridgemate

Kontaktsmitte

Bruk engangshanske før bruk, alle resultat tastet samlet ved rundeslutt (privatprotokoll underveis)
Nord på hvert bord noterer på eget ark og leser opp resultatene etter hver runde til
regnskapsansvarlig.
Hver enkelt har med egen termos med kaffe.
En person har ansvaret for å skjenke opp kaffe i mange kopper, en og en henter seg kopp.

Vi bruker bridgemate. Antibac-flaske ved alle bord

Deltakelse
Spillelokalet

Kortene

Detaljer
Påmelding
Ankomst/avreise
Avstand
Bord
Bord/stoler
Rengjøring
Mappene
Kortene

Servering

Kaffe

Kontaktsmitte

Risikogrupper

Mat
I henhold til FHIs

Kontaktsmitte
Klubbmedlemmer kan være i risikogrupper

retningslinjer
Kortdublerer

Smittesporing
Kveldskontingent

Kontaktsmitte

Ved smitte
Betaling

Oppdatert kontaktinfo
Kontaktsmitte

Anbefales ikke, annet enn ved profesjonell servering.
Personer med underliggende sykdom/livsstil som øker sjansen for alvorlig forløp med
covid-19 anbefales å konferere med fastlege
Distribuere et skriv til alle spillere med de viktigste punktene å passe på før og under spilling
Kan vurdere å ha både "live" og nettbridge for å gi et tilbud til alle.
Personen er frisk, ikke i karantene eller har symptomer.
Personens nære omgangskrets er frisk, ikke i karantene eller har symptomer.
Personen bør ikke være i risikogruppen.
Alle som deltar må oppdatere profilen på bridge.no
Kun betaling via VIPPS/bank

Lokalene er tegnet opp med bordplassering
Smittevernmidler er innkjøpt
Vi spiller på Cafè. Der er lokalene vasket og i orden
Fulldublering hver spillekveld

Vi spiller på Cafè med profesjonell servering

Informasjon sendes til alle klubbens medlemmer.

Medlemmene oppfordres til å oppdatere profilen sin.
Kun Vipps og bankoverføring

