Smitteverninformasjon til publikum ved Røykenbadet
Som en følge av Covid-19 situasjonen er følgende smittevernregler og tiltak innført ved Røykenbadet fra 11.02.21
•

•

Generelle regler fra FHI gjelder, og det understrekes at du som gjest har et særskilt ansvar for å bidra:
1. Du skal ikke besøke Røykenbadet dersom du har uavklart forkjølelse, feber eller andre
symptomer på Covid 19
2. Utvis god hygiene og gjennomfør hyppig håndvask eller bruk av antibac utplassert
3. Hold avstand og unngå fysisk kontakt med andre besøkende, vær spesielt oppmerksom på
dette ved eventuell køståing
Maks antall samtidige besøkende på treningssenteret skal ikke medføre at avstandsregler ikke kan
opprettholdes og dette vurderes løpende av betjeningen

Inngang/foaje
•
•
•
•
•
•

Plakatering og informasjon vedrørende spesielle regler ved Røykenbadet vil være opplyst ved
hovedinngang
Alle besøkende anmodes om å desinfisere hender på egen antibacstasjon
Avstandsmarkeringer er satt opp foran kasser og andre kontaktpunkter
Det vil være hyppig renhold på alle kontaktflater ved kasse og kafe
Ved maksantall besøkende vil vi sørge for puljevis inn slipp og køordning
Inngang og utgang til treningssenteret vil kun være via trapp ved resepsjonen og porter i 3 etg.

Dusj og garderobe
•
•
•
•

Bruk av garderober og dusjer er kun tillatt på hverdager før kl 08.00, etter kl 14.00, og hele lørdag og
hele søndag.
Vi oppfordrer allikevel treningssenterkunder som kan dusje hjemme om å fortsette med dette
Plakatering og informasjon ihht gjeldende retningslinjer og spesielle regler ved Røykenbadet ved
inngang garderober
Skapdører og kontaktpunkter rengjøres ofte

I klatreanlegget
•
•
•
•
•

Hovedveggen: Maks 4 taulag og 4 personer som buldrer
Messaninen: Maks 4 taulag
Ingen utleie av utstyr
Topptau henger fast i veggen
Håndvask/Antibac før og etter klatreøkten

På treningssenteret
•
•
•
•
•

Plakatering og informasjon vedrørende spesielle regler ved inngang treningssenter i 3 etg.
Det er påbud om bruk av innesko, og treningshåndkle. Ellers minner vi om at det ikke er tillatt å trene i
utringet singlet, magetopp, sports-bh og hotpants.
Alle kunder skal vaske av kontaktpunkter etter bruk av apparater og utstyr
Kontaktpunkter rengjøres og desinfiseres også ofte av betjeningen
Alle kunder skal holde minst 1 meters avstand under besøket og øke denne til 2 meter ved intensiv
trening

Det er for øvrig forsterket renhold ved hele Røykenbadet.

