Info til funksjonærer RC NM 18.-20. juni 2021

Til dere som er funksjonærer
Dere vil bli registrert i inngang ved ankomst alle må stoppe å krysse av på lister der. Husk å sette på bånd.
Alle må være registrert med navn og tlf og gjerne epost.
Vi vil dele opp banen i soner.
Vi vil at det ikke skal samles mere en 20 personer i sonene av gangen. Husk også 1 meters avstand.
• Tårn
Alle som hører til i tårn vil få utstyret sitt levert her. Det vil også blitt lagt matpakke til frokost.
• Indre bane
• Start plate
• Sekretæriat
Frokost, vest og radio hentes utenfor sekretæriatet på morgningen.
Det vil bli servert et varmt måltid midt på dagen i sonene.
Dere som ønsker kaffe/varmt vann på kanne kan dere ta med egen termos.
Dere som jobber lange dager fredag og lørdag da serveres det middag fra sekretæriatet og det bringes ut til
de som trenger det.
Det er viktig at de som er funksjonærer og ikke drar hjem registrer hvordan de overnatter. Det er viktig at
ingen overnatter sammen med team der det er fullt fra før. Uansett må dere være registrert.
Funksjonærer kan ikke oppsøke eller oppholde seg hos fører og team unødvendig.
Vi vil oppfordre alle til hjelpe oss med løsninger så vi får til et bra løp og holder smittevernreglene.
NMK Gardermoen er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
Dette krever et godt samarbeid mellom alle funksjonærer, deltakere, foresatte og andre som er tilknyttet
aktiviteten. Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet.
De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:
1. Syke personer skal holde seg hjemme
2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personene
Forsterket renhold
• Toaletter og vaskeservanter vil bli rengjort med jevne mellomrom.
• Hyppig berørte kontaktflater, for eksempel dørhåndtak, stoler og andre gjenstander som ofte berøres vil
bli rengjort med jevne mellomrom.
• Søppel vil bli tømt regelmessig på fellesområder.

Med vennlig hilsen
for NMK Gardermoen
Kari Stuveseth

