
Covid-policy - Bredareds Sportskytteklubb

Denna policy är ett grundläggande dokument avseende klubbens verksamhet och agerande under rådande pandemi.
En förutsättning för att kunna bedriva vår verksamhet i någon form är att vi följer rådande regler och
rekommendationer. I tillägg till detta dokument finns lokala anvisningar vid respektive bana.
Vi måste räkna med att jourpersonalen kan decimeras med kort varsel p.g.a. sjukdom och därmed måste vi också
anpassa servicegraden till en generellt lägre nivå än eljest.

Utgångspunkten är att hellre vara mer restriktiv inledningsvis för att senare kunna öppna upp under året om
omständigheterna tillåter det. Vi bevakar händelseutvecklingen i vår omvärld och anpassar oss efter det. Styrelsen
ansvarar för att information och regler uppdateras i takt med vår omvärld.
Varje medlem är skyldig att tillrättavisa vid beteende som står i strid med denna policy och att rapportera till
jourpersonal eller styrelsemedlem för åtgärd om upprepad tillrättavisning inte leder till ändrat beteende.

Följande regler gäller generellt
· VID SYMPTOM -Stanna hemma!
· HOSTA ELLER NYS I ARMVECKET
· HÅLL AVSTÅND - 2 meter
· TVÄTTA ELLER SPRITA HÄNDERNA – Ofta
· MUNSKYDD – Rekommenderas utomhus, men ett krav i skyttebåsen. Tänk på andra!
· FOLKSAMLING - 8 personer max. Undvik trängsel
· LOKALER OCH SKJUTSTATIONER – Följ angivna maxantal och regler anslagna vid respektive bana
· RENGÖR UTRUSTNING (trycken, dörrhandtag mm) MED SPRIT EFTER ANVÄNDANDE - Dagligen
· DELA INTE UTRUSTNING MED VARANDRA – Tänk på andra
· ANMÄL DIG TILL JOUREN FÖRE SKYTTE – Det är nu viktigare än någonsin då ändringar kan ske fort.
· INGEN KONTANT BETALNING – Enbart Swish
· FÖLJ LOKALA ANVISNINGAR OM KÖSYSTEM

Extra regler till och med 21-05-30:
· INGEN UTLÅNING AV VAPEN ELLER SKYDDSUTRUSTNING (hörselkåpor och glasögon)
· ENDAST SKYTTAR OCH JOURPERSONAL PÅ ANLÄGGNINGEN – Kompisar och övriga får stanna hemma
· INGEN FÖRSÄLJNING AV FIKA - Men ta gärna med eget.
· ALLA PÅ ANLÄGGNINGEN SKA VARA MEDLEM - Medlemskap betalas helst i förväg
· NYBÖRJARE MED EGET VAPEN SOM ÖNSKAR HJÄLP

Ring jouransvarig för att höra om det är möjligt. Generellt är det mindre folk på anläggningen efter kl. 19.
· ENDAST HELA ASKAR VID FÖRSÄLJNING AV AMMUNITION
· FÖRETAGSSKYTTE ELLER UTHYRNING AV ANLÄGGNINGEN - Inställt
· SKJUTSKOLOR - Inställt
· TÄVLINGAR – Endast interna klubbtävlingar

Undantag kan förekomma. Tävlingsledaren ansvarar för att tävlingen kan genomföras i enlighet med denna
policy samt gällande regler och rekommendationer. Riskanalys ska på förhand upprättas av tävlingsledare
och godkännas av ordförande

· ORGANISERADE TRÄNINGAR – Inställt
Träning sker enskilt eller i mindre krets

· UNGDOMSSKYTTE – Inställt
Undantag kan ske på initiativ och ansvar av ungdomsledare

· JÄGAREXAMEN – Hanteras av provledare
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