Rutiner for bassengvakter og billettselgere
(oppd.14.12.2020 – tillegg etter møtet 8.12 markert i gult og etter innspillsrunde )

Forberedelse / hente utstyr:
- Hente utstyrs-sekk med nøkkel fra Tana fysikalske samme dag før kl. 15.30. Om ikke annet er avtalt
mellom de tre på 1. vakt henter ansvarlig badevakt.
- Innhold i utstyrssekken: Nøkkelkort, 2 fløyter, iPad, iZettle, pengeskrin, skrivepapir/notisbok, penn,
tape, hårstrikk til utdeling mv.
- Badevakt til 1. vakt og billettselger møter opp kl. 17.45.
- Dørene åpnes automatisk kl. 18 og låses kl. 20. Hold nøkkelkortet over kortleseren til det høres et
langt pip. Mellom kl. 17.30 og 21.30 er det mulig å åpne med nøkkelkortet til Sirma IL. Godkjente
badevakter kan hente eget kort, ta kontakt med kommunen v/Jan Leonardsen, tlf. 46400236.

Før de badende slippes inn:
Slå på badstuene. Det gjøres på veggen i vaktrommet. Trykk på knappen og styrke 10.
Del av to baner med banedelere. Strammere ligger på vaktrommet (ser ut som en fastnøkkel).
Vannsklie og boblebad er forhåndsprogrammert.
Alle vaktene tar på røde badevakt-t-skjorter (egen/henter i eska i vaktrommet). Billettselger kan ha
Sirbmá t-skjorte/jakke.
- Vaktene henter sambandsutstyr i vaktrommet (test det gjerne først og avtal bruk) og fløyter i
utstyrssekken.
- Billettselger tar frem Ipad, iZettle, pengeskrin, oppslag om priser og vipps-info. Se egen rutine for
billettsalg (neste side).
-

Når det er badende inne:
- Hovedvakt har ansvaret for bassengtelefonen og har den hele tiden med. Tlf nummer 464 00 396.
Unngå bruk av egen mobil når man har vaktansvar.
- Når det det er flere en 15 personer i vannet bør det være to vakter/assistenter som følger med. I
tillegg må man ha et vist oppsyn med sklia.
- En av vaktene/assistentene kan sitte i vaktstolen på motsatt side av vaktrommet, men viktigst at
badevakt og assistent beveger seg på hver sin side av bassenget.
- Bruk fløyta aktivt for å korrigere adferd, se eget punkt om adferdsregler. Ikke bruk fløyta til å
kommuniser med de andre vaktene.
- Vakten/assistenten på vaktromsiden går innom garderobene for å se at alt er i orden. De som
kommer i bassenget og ikke er våt i håret påminnes om vaskerutinene før man går i bassenget.
- Det bør moppes en gang pr time når det er mye folk. Mopp er i utstyrsrommet mellom
garderobene.
- Alle skal opp av bassenget kl. 20.45.
- Ved personskader følg prosedyre fra badevaktkurs og send sms til lederen i idrettslaget for
registrering.

Avslutning / rydding:
- Banedelerne rulles inn på plass.
- Se over garderobene.
- Vaskeroboten igangsettes. Trykk på start-knappen og legg den ut i vannet/bassenget.

- Dørene låses automatisk kl. 20, men det er fremdeles mulig å låse opp med nøkkelkortet frem til kl.
21.30 og alle kommer seg ut ved å låse opp med nøkkelbryteren.
- Pakk sammen vårt utstyr i sekken og lever det tilbake på Tana fysikalske dagen etter, før kl. 15.30.

Rutiner billettsalg:
-

Betaling og priser: Kr 50 for barn (tom 15 år) og kr 70 for andre.
1. Ipad er automatisk koblet til iZettle (kortterminal).
Info om koder til Ipad og iZettle i sekken eller i facebook-gruppa: Sirma IL Basseng gruppe for
frivillige.
2. All betaling skal registreres i iZettle Go appen på Ipaden, også kontant og Vipps.
- Kortbetaling: Kunden betaler ved å legge kortet på berøringsfeltet eller på vanlig måte
(sette inn kortet og taste kode).
- Vipps: Kjøp og salg; Sirbmá-Sirma IL, #106542, deretter; Utforsk butikk og Folkebad.
- Kontant: Legges i pengeskrinet. Vi tar hånd om kontantene og leverer inn.

- Registrer /avmerk antall badende forløpende i notisboka (i ryggsekken), skill mellom barn og
voksne. Av hensyn til evt. smittesporing (Covid-19) registreres alle med navn og telefonnummer på
eget ark som makuleres etter 14 dager.
Maks 60 personer samtidig i bassenget. Om vi selger over 60 billetter må det sjekkes hvor mange
som er i bassenget før vi selger flere. Bruk sambandsutstyret for å avklare/kommunisere.
- Barn under 10 år må ha med badende voksen over 18 år. Maks 2 barn pr voksen/foresatte.
Bekreftelse om svømmedyktighet godtas ikke!
- Barn av badevakter slipper gratis inn (under 10 må ha egen foresatt). Alle andre betaler. Samme
pris for medlemmer som for andre.
- Antall badende føres i protokoll på vaktrommet. Det gjør av billettselgeren før han/hun går og
underskrives av ansvarlig badevakt (siste på vakt). Billettselger orienter om antall badende i fbgruppa.

Covid-19-tiltak:
-

Alle – både badevakter og badende – desinfiserer hender ved ankomst til svømmehallen.
Alle badende/tilstede registreres med navn og telefonnummer. Listene makuleres etter 14 dager.
Hold avstand, minst 1 m – også i garderobe, boblebad, badstu og dusj.

