Smitteverntiltak starter her!
Les dette og repeter rød tekst hver gang du kommer til banen og før du berører dørhåndtak,
nøkkelboks eller annet. En forutsetning for tilgang til banen er at følgende smitteverntiltak
overholdes:
Generelt






Du er ikke syk, sitter ikke i karantene og har ikke symptomer på luftveisinfeksjon eller
nedsatt almenntilstand, og har kommet til banen uten å benytte transport som har
medført øket risiko for å smitte deg selv eller andre
Du er personlig ansvarlig for å ikke overføre smitte til andre og følge lovpålagte krav
og retningslinjer pålagt av offentlige myndigheter, NIF, NSF og det som fremgår
nedenfor, herunder krav til 2 meter avstand, maksimum fem personer samlet og
regler for hygieneråd, rengjøring av kontaktpunkter etc.
I tilfelle det ikke finnes på banen må du ha med: Vann, såpe, tørkepapir, antibac eller
annet for å rengjøre eller beskytte hendene og alle flater du kommer i berøring med,
penn/ blyant, hansker, plastfolie og alt annet du trenger, også egen skytematte, og
du tar med deg alt når du forlater banen. Hylser, patronesker og søppel behandles på
vanlig måte. Det er ikke tillatt å låne utstyr av andre.

Spesielt om bruk av banen










Berøringspunkter rengjøres før og etter bruk og det skal brukes hansker før, under og
etter skyting, så langt det er mulig. Berør kun det som er nødvendig under oppholdet.
Fellesutstyr i kaféen benyttes ikke. Bruk helst plastfolie til engangsbruk på monitoren.
Det skal være minst to ledige standplasser mellom hver skytter på alle baner og
standplassdøren på begge sider skal være åpne under bruk.
Det anbefales at samme standplass bare benyttes en gang i døgnet. I stedet for
innføring i skyte-protokollen skal skytterens initialer noteres med egen penn/ blyant
på riktig dato i skjemaet på standplassdøren. Dersom det oppdages feil som ikke kan
rettes før standplassen forlates, settes X, og OK når den er rettet.
Det er ikke tillatt med opphold av mer enn en person av gangen i andre rom enn på
standplass 50 m, i kaféen og seksjonen med 25 og 10 m bane, hvor det maksimalt kan
oppholde seg fem personer i hver seksjon. Maksimalt tre personer på standplass
25 m og to på standplass 10 m.
Når du forlater banen skal standplass ryddes, monitor, bord, krakk, feiekost/ brett,
dørhåndtak og annet du har vært i berøring med rengjøres.
Reglene må følges! Det er en forutsetning for at banen vil bli holdt åpen og tiltakene
er ikke gjenstand for vurdering av den enkelte. Alle har rett til å påtale brudd på
bestemmelsene og kan kreve at personen forlater banen om brudd gjentar seg. Det
skal i slike tilfeller gis beskjed til banestyret.
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Ikke berør skjemaet. Skriv inn dine initialer når standplassen tas i bruk. Sett i tillegg X
når det oppdages feil som ikke kan rettes før standplassen forlates, og skriv OK i ruten
den dagen da feilen ble rettet.

