Handleplan for Lavias genåbning efter corona

Handlingsplan for Lavia Bordtennis.
Vi er normalt ikke mere end 8-12 medlemmer per gang.
1.

Afstandskrav på hhv. 1 og 2m er ikke noget problem ifm bordtennis da modstandere står på hver
sin side af bordet.
a. og ifm pauser vil vi sørge for at vi sidder med min. 1m mellem hver person hvilke ikke er
noget problem med de lokaler vi har.

2. Vi har indkøbt håndsprit til bruger mellem hver kamp og sæbevand til aftørring af borde og bolde
efter træning.
3. Hver spiller har deres eget bat. Kun skift af sko er nødvendigt. Badning foretages hjemme.
4. Vi har en god telefon og email kæde. Så man kan melde fra hvis man har symptomer.
Så jeres plan skal indeholde helt konkret:
Ankomst til
træning
Selve
træningen

Efter træning

Andet

(tid, sted)-husk evt. egne
redskaber
Hvem gør hvad? – opsætning
bane, borde, skiver, sprit etc.
Konkret plan for
Omklædning og badning
Hvem spiller sammen med
hvem
Hvordan overholder vi i videst
muligt omfang afstandskravene.
Hvem er ansvarlig for
tilrettelæggelsen?
Hvem afspritter redskaber og
vandrette overflader, og hvor tit
gør vi det?

AFDELINGENS PLAN
Mandag kl 19:00 Bordtennisborde sættes op og
tørres af med sæbevand.
Der sørges for at man kan sidde og holde pause
med behørig afstand.
Det er kun nødvendigt at skifte sko ellers ingen
omklædning/badning
Hver gang der skiftes modstander kan bolden tørres
af med sprit eller mild sæbevand
Borde er det kun nødvendigt at aftørre efter endt
træning.
Næsten alle der deltager kan deltage i at afspritning
og aftørring af bolde og borde.
Vi har mulighed for at opbevare sprit og sæbe i
skabe så alle har adgang til dem.
Det har vi ikke problemer med. Normalt anvendes
lokalerne ikke lige før og efter vores tider.

Når træningen er forbi, skal
man forlade lokalet, så man
ikke ”overlapper” med de næste
og dermed risikerer at blive for Næsten alle der deltager kan være med til at rydde
mange på for lidt plads. Sørg for op, rengøre og stille på plads.
at stoppe så betids, at I kan nå
at rydde op inden de næste
kommer.
Hvem er ansvarlig for
oprydning?

