Smitteverninstruks Covid-19 v.4
Grenland Sportsfiskere

1. Booking/bestilling
På alle hytter som er åpne kan det bestilles på forhånd via Jakt og Fjellsport etter vanlige
rutiner som er spesifisert på våre nettsider.
Booking av hytter på nummeret: 909 48 518 og nøkkelutlevering skjer i butikkens lokaler:
Jakt og Fjellsport i Skien. Adresse: Duestien 5, 3717 Skien
Åpningstider: Mandag til fredag 09:00 til 17:00 Lørdag 10:00 til 15:00 Søndag stengt

Gjestene står selv for hoved renhold og egen sjekkliste for dette utleveres ved henting av
nøkler på Jakt og Fjellsport.
I tråd med råd fra myndighetene må det begrenses hvor mange som kan være sammen på
hyttene. Det må kunne tilrettelegges for minimum en meter mellom besøkende utenom
egen husstand. Myndighetenes råd om begrenset sosial kontakt må følges. Endres
myndighetenes råd – vil denne smittevernplanen også endres.
Det bestrebes at hyttene vaskes grundig ved avreise. Se «Råd for rengjøring». Gjester skal ta
med eget sengetøy for overnatting (putevar og laken. Det er ikke dyner på hyttene).
Sengetøy må være rent og vasket på 60c før det brukes på hyttene.

2. Hvis du mistenker at du er syk på turen.
Oppstår koronasymptomer på tur må vedkommende isoleres på eget rom for å unngå
kontakt med andre. Vedkommende må reise hjem så fort det lar seg gjøre.
Situasjonen meldes til fastlege eller den lokale helsetjenesten om følger opp videre testing
og smitteoppsporing. Hytteansvarlig må også varsles umiddelbart.
Telefonnummer til kommunelegen er 116 117.

3. Råd for rengjøring
Det er viktig med forsterket renhold på utsatte områder. Myndighetene nevner: toaletter og
vaskeservanter, spisebord, dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og
gjenstander som ofte berøres.
Klorin er tilgjengelig på hyttene. Både husholdningsklorin og desinfeksjonssprit med
minimum 70% alkohol brukes til overflaterengjøring.
Det henvises videre til retningslinjer gitt av myndigheter angående vask og renhold.

Grenland Sportsfiskere

Vaskerutiner:
Sikre at det er nok såpe/hånddesinfeksjon og tørkepapir tilgjengelig inne på hytta og på
toaletter: Gi beskjed til foreningens oppsynsmann om noe mangler.
• Kjenn anbefalte håndvaskrutiner og hostehygiene
• Søppel tas ut jevnlig og poser fjernes, tas ut av bygget i lukket pose. Vask
søppelbøtta utenpå ved synlig søl. Bruk avfallsbøtte.
• Kjøkken: Bruk engangskluter og kjøkkenpapir. Oppvask av dekketøy og bestikk med
oppvasksåpe og lunkent vann.
Hell kokende vann over oppvasken til slutt. Lufttørk eller tørk med papir eller rent
kopphåndkle.
• Rengjør kjøkkenet, inkludert oppvaskbørsten, med klorvann eller såpevann. Vask
kjøkkenet før du vasker andre områder.
• Spisebord vaskes med såpe og vann etter bruk.
• Klorvann blandes i følgende forhold: Husholdningsklorin 1.25 dl (en liten kopp) : Vann 5
liter
• Tørk over daglig med såpevann eller klorvann, evt desinfeksjonssprit på:
o Kontaktpunkter som berøres hyppig: Kraner, vannbøtter, vannøser, skrukorker på
vannkanner, håndtaket på kaffekjelen, komfyrbrytere. Håndtak: På alle dører og
skapknotter.
o Berøringsflater: Vurder hvor berøring med fingre foregår flere ganger daglig.
• Toalett: Håndvask/servant, do, speil, dispensere, dørhåndtak og evt dolokk/papirholdere, håndtak på dobørster.
Vask med klorvann.
• Utvask: Ved avreise. Vask alle punkter over, kjøkken, toalett og gulvet. Legg gulvfille
i klorvann i 10 min etter bruk. Hell kokende vann i vaskevannsfat for rengjøring, eller 10
min klorinvann, skyll etterpå.
• Gjester tar med søppel hjem eller leverer dette på søppelhåndteringsstasjoner.

Dokument lest og forstått:
Hytte:______________________ Dato:_________ Sign:____________________________

