2021-01-25

PANDEMILAGEN I
PRAKTIKEN PÅ KFUM
CENTRAL
HEJ MEDLEMSFÖRENING!
Som ni redan vet är KFUM Central öppet för verksamhet igen vilket är
glädjande men vi kommer behöva hjälpas åt.
KFUM Central är juridiskt ansvarig för att upprätthålla pandemilagen, b la.
för att tillse att maxantal besökare i lokalerna inte överskrids samt att inoch utpassering sker på ett smittsäkert sätt. Det är KFUM Centrals ansvar
att se till att det finns riktlinjer och rutiner för medlemsföreningar att följa
för att pandemilagen skall kunna följas. Dvs medlemsförening har ett större
ansvar än tidigare att tillse att er verksamhet fungerar inom ramen för
KFUM Centrals riktlinjer och rutiner.
Därför gäller följande från 2021-01-25:
IN- OCH UTPASSERING
• In och utpassering sker i huvudsak via Rosengatan 1.
•

Om entrédörr till Rosengatan 1 är stängd ansvarar
tränare/coach/ledare för att släppa in sina deltagare.

•

Deltagare bör tidigast passera in i lokalerna 15 min innan sin
aktivitet.

•

Målsman lämnar deltagare vid entrédörr och kan inte vänta kvar i
lokalerna.

•

Deltagare lämnar lokalen efter aktivitet och kan inte ”hänga” kvar i
lokalerna. Önskvärt är att medlemsförening har en rutin för hur
deltagare lämnar lokalerna samt att målsmän inte dröjer sig kvar i
lokalerna.

OMBYTE
Deltagare bör ej byta om på KFUM Central före och efter aktivitet
MAXANTAL
När medlemsförening genomför aktivitet i KFUM Centrals lokaler skall
antalet deltagare, inkl. tränare/coach/ledare fyllas i på det underlag som
KFUM Central tillhandahåller. Underlaget (närvarolista) går att finna i
respektive lokal och skall fyllas i vid starten av varje enskild aktivitet. Syftet
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är att KFUM Central skall kunna redovisa antalet personer i lokalerna vid
en eventuell inspektion. Samtliga lokalers maxantal finner ni i vår
åtgärdsplan på https://central.kfum.se/kfum-central-och-covid-19/
TRÄNINGSCENTER
Då vi har ett begränsat antal platser är det extra viktigt att man tränar
enskilt och respekterar maxantal på varje våningsplan. Dessa är 10
personer på plan1 samt 12 personer på plan 2. Inpassering till
träningscenter sker med att man tar en nummerlapp, har den synlig när
man tränar för att lämna den åter när man tränat klart. Är nummerlapparna
slut behöver man vänta på att en blir ledig innan man kan träna. Då
tillgången till omklädningsrummen är kraftigt begränsade ber vi om möjligt
att man byter om och duschar på annat ställe.
ÖPPETTIDER
Begränsade öppettider KFUM Central (gäller från 2021-01-25 och
tillsvidare)
Mån-tors 08.00-20.00
Fre 08.00-19.00
Lörd-sön 09.00-17.30
Begränsade öppettider Träningscenter (gäller från 2021-01-25 och
tillsvidare)
Mån-tors 08.00-21.00
Fre 08.00-20.00
Lörd-sön 09.00-18.00
Personal på plats KFUM Central
Mån-tors 08.00-21.00
Fre 08.00-20.00
Lörd-sön 09.00-18-00
Om ni har synpunkter eller konstruktiva förslag – återkom till mig.

Med vänliga hälsningar

David Svantesson, Ansvarig Operativ Service
David@kfumcentral.se
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