REGLER FOR BRUK AV DNB ARENA UNDER COVID-19
Hender skal desinfiseres når du kommer inn i arenaen
Antibac står utplassert ved inngangen og i samtlige garderober og skal brukes.
Spillere får adgang til arenaen 45 min før is eller 15 min før off ice.
Hverken garderobe eller ishall skal benyttes som sosialt samlingspunkt. Garderober benyttes kun til
omkledning og dusjing.
For- og etterarbeid skal foregå ute
Hverken skøytegang eller tribuneområde skal benyttes til dette.
1-meters regelen gjelder overalt når du ikke er på isen.
Sitteplasser er merket opp med 1 meters avstand. Sperrede plasser skal ikke benyttes.
Spillere som må sitte på stol pga plassmangel på benkene kan benytte seg av knagger på sperrede plasser
til oppbevaring og tørking av utstyr.
Dusjing skal foregå i annenhver dusj, med 1 meter avstand.
1 meters avstand skal holdes i spillerboksene.
Alt av svettetøy og håndklær skal være med hjem etter trening
Det er ikke tillatt å tørke svettetøy og håndklær i garderoben. Har du flere økter i løpet av dagen, må du
ta med flere sett. Svettetøy skal vaskes etter hvert bruk!
Drikkeflasker må kun fylles opp av spilleren selv.
Det er merket opp en meter avstand på vantet med tape, sett drikkeflaskene med den avstanden.
Pucker må plukkes opp med hansker på
Kun 1 person fra støtteapparatet får tilgang til hallen under trening
I tillegg til trenere får kun 1 materialforvalter eller lagleder bistå treningen. I tillegg til lagservice har
denne personen ansvar for å sørge for at reglene og avstandspolicy blir overholdt.
Arenaen er stengt for alle andre enn spillere, trenere og en fra støtteapparat.
Området forbi tørkerommet og bort mot A-lagets garderobe er adgang forbudt. Det er ingen adgang til
arenaen foruten garderobene og is.
Syke spillere får ikke delta på noen aktivitet.
Ved den minste mistanke om Covid-19, skal vedkommende umiddelbart varsle trener. Test skal
gjennomføres, og legeerklæring på at man er frisk og klarert for trening skal fremlegges trener før man
får returnere til trening.
Alle spillere må føres inn i oppmøteprotokoll.
Det er treners ansvar å sørge for at alle oppmøtte til alle treninger føres i protokoll og arkiveres.
Hver enkelt har et ansvar for at disse reglene overholdes.
Dersom reglene ikke overholdes, vil eget lag, og i verste fall flere lag, nektes adgang til DnB Arena.
Stavanger Oilers og DnB Arena ønsker å holde våre lag i aktivitet. Disse reglene er laget for at du og
laget ditt skal få muligheten til å spille ishockey i et trygt og smittefritt miljø, samt ivareta de ansattes
arbeidsplass.
Stay safe!

