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Informasjon om innkalling til vakt for sesongen 2020

Informasjon om innkalling til vakt for sesongen 2020 – Ollebukta Småbåthavn!

For sesongen 2020 vil Tønsberg Båtforening sende ut innkalling til vakt via E-Post til alle
medlemmer.
Vaktlister blir organisert med etternavn, for 2020 sesongen starter vi med R som første bokstav
i etternavnet.
Dette for at det enkelte medlem skal få vakt på ulikt tidspunkt år for år. Innkalling til vakt sendes
på mail ca. 6. uker
før vaktdato. Vaktsesongen starter mandag 13.04.2020. Innkalling til vakt for april er sendt ut
på mail. De med
etternavn som starter på R bør sjekke at de har mottatt E-Post med Vaktbrev fra TBF. For
sikkerhets skyld, sjekk
også om mail fra TBF har kommet i Søppelkassen på din mail via SPAM filter.
Spørsmål om din vakt rettes til TBF på E-post.: ollebukt@online.no
(Kontortid fra 1700 til 1900 på mandag og torsdag)

Tønsberg Båtforening tilleggs reglement vaktordning 2020 !
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Tilleggs reglement ihht. dagens smitteverns regler og anbefalinger mot Korona virus
-Tilleggs rutine for vaktsjefene ved oppstart av hver vakt der de har en Informasjon og
gjennomgang av korona reglement til oppmøtte vakter.
-Oppmøte vakter blir spurt om de er friske ihht. korona symptomer.
-Eventuelle oppmøtte vakter med symptomer skal ikke gå vakt.
-Vaktbua deles inn i 2 soner
-Vaktene skal fordeles med minst 1 ute og maks 2 inne i vaktbu gjennom vakten. Dette for å
tilfredsstille 2 meter grense regel mellom personer.
-Vaktene holder en avstand på minst 2 meter gjennom hele vakten.
-Refleks vester byttes og vaskes etter hver vakt – legges i skittentøy kurv etter vakt.
-Ollebua brukes også som vaktbu i periodene det er mer enn 3 på vakt. Vaktsjef gjennomgår
åpning og lukke rutiner av Ollebua.
-Bruk av Ollebua registreres daglig i vakt protokoll.
-Vaktbu og Ollebua vaskes 2. gang pr. uke
-Vaktbu og Ollebua renses før vaktstart med sprit / klorin på flater – håndtak – telefon – vakt
skilt – nøkler lysbrytere osv. – ansvar vaktsjef
-Toalett som vaktene har tilgang til renses med sprit / klorin på flater – håndtak – vask og toalett
sammen med daglig ettersyn.
-Vaktbu, Ollebua settes opp med engangshansker og antibac
-Presisering – hoveddelen av vakt timene skal være ute i båthavna.
-Rutinene settes opp som oppslag i vaktbua og i Ollebua.
Tillegg reglementet gjelder ihht. myndighetenes til enhver tid gjeldende regler og anbefalinger.
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