Kjære medlem på Trimeriet
Hverdagen kommer gradvis tilbake og det gjør også de gode rutinene. Vi har selvfølgelig gjort en del tilpasninger for å gjøre det trygt å trene hos oss og vi forventer at du også gjør det samme. Gode smitteverntiltak er nøkkelen for å holde samfunnet åpent så det vil være mye fokus på god håndhygiene, at man overholder kravet om minimum en meters avstand og at man vasker av utstyret etter bruk.

Vi har fjernet litt av små utstyret som baller, matter, strikk, vekt belter osv, hvis du ønsker å trene med dette, må du ta med deg ditt eget utstyr. Garderobene er stengt inntil videre, så du bør ta med deg så lite som mulig , og skifte før du kommer.(HUSK å ta med innesko) Føler du deg syk eller har vært sammen med noen som er det, ber vi deg om at du holder deg hjemme.

Da vi fikk beskjed om å stenge ned senteret i mars, hadde dere allerede betalt for hele mars mnd, og i tillegg trakk vi for April mnd. For å gi dere tilbake det dere har betalt for, i denne perioden som senteret var stengt, gjør vi flg. Første trekk blir 20/7,   Dvs at dere ikke betaler for resten av juni, og hele Juli. Dere betaler på forskudd, dvs at trekket 20/7 er for august mnd.

vi har  normal åpningstid hele uken ( 05:00 – 24:00)Det vil bli bemannet noen timer på formiddag og noen timer på ettermiddagen frem til juli.

Vi stoler på deg, at du følger de retningslinjene som er satt, og at alle hjelper hverandre til å huske smittevernstiltakene.   Alle ønsker et rent og ryddig senter.
Våre tiltak:
* God merking av lokalet med smittevernsplakater, hygieneråd
* Økt renhold i omfang og frekvens. Dette gjelder spesielt kontaktflater man hyppig er i kontakt med.
* Gjevnlig desinfeksjon av hele lokalet i tillegg til gode vaskerutiner.
* Redusert antall deltakere på gruppetimer for å sikre avstand
* Hygienestasjoner med desinfeksjonsmiddel plasseres rundt på sentrene
* Økt tilsyn på våre senter slik at smittevern og renhold sikres
* Økt avstand mellom enkelte apparater for å sikre avstand
Medlemmer må bidra med
* Holde seg hjemme dersom de ikke er symptomfri
* Vaske hender grundig og ofte – både før, under og etter trening.
* Ikke være i kroppskontakt med andre
* Alle medlemmer må komme med rene treningsklær
* Bruk tildekkende treningsklær. Hud skal ikke være i kontakt med treningsutstyr
* Man må alltid ha med en ren håndkle på trening
* Rengjøre utstyr etter bruk, både i treningssal og i gruppetreningssal
* Overholde regel om 1 meters avstand – unngå å danne kø
* God hostehygiene
* Ikke oppholde seg lengre enn nødvendig på sentrene
NB: ALLE MÅ LOGGE INN MED EGET NØKKEL   SLIK AT VI KAN DRIVE SMITTESPORING OM NØDVENDIG.


