
Ansvarlig arrangør: Norsk Bridgeforbund Ansvarlige for risikoanalysen:

Ja/Nei Dato Kommentar:

Dato for risikoanalysen: 28.mai.20 Risikoanalysen offentliggjort for medlemmer: Ja 08.jun

Risikoanalysen forelagt kommuneoverlege: Nei Beskjed vil sendes i forkant av arrangementet

Kommentar fra kommunelege:

Detaljer Utfordring/risiko Løsning Anmerkning

Deltakelse Antall personer tilstede Forhåndspåmelding begrenset til antallet myndighetene tillater og vi har plass til i lokalet Må åpnes opp for 200 innen festivalstart

med nødvendig avstandsbegrensning.

Planlegger for inntil 200 deltakere - åpner muligens opp for noen flere om det blir lovlig. Beskjed om dette må komme senest 15. juni

Lokalet tegnes opp med bord i detalj. Brede korridorer for inn- og ut.

Spillelokalet Avstand Å få minimum 1 meter avstand mellom spillerne Tegne opp lokalet - plassere inn bord med tilstrekkelig avstand

Korridor mellom bordene for å gå inn/ut av lokalet

Bord Spillerne sitter ansikt til ansikt. Setter sammen 4 bridgebord - dette gir 1,6x1,6 meter bordsider, og 113 cm mellom spillerne.  Ny bordduk vurderes.

Hovedsalen har da plass til 33 bord - resten av bordene plasseres ut i de andre salene.

Om det blir slutt på 1-metersregelen kan vi bruke hotellets bord. Disse er 1,2 * ? 

Bord/stoler Kontaktsmitte Utstyr til å desinfisere kontaktpunkt som bordoverflate, armlene. Avtale med hotellet.

Ankomst/avslutning Trengsel i døren Spillerne sammenligner lister ved sitt hjemmebord

pauser Begrense trafikken inn/ut av lokalet

Røyking kun tillatt til fastsatte tidspunkt

Tilskuere Mer enn tillatt antall personer tilstede Skilting om at tilskuere ikke er tillatt - tilskuere vil bli bortvist fra lokalet

Spillekortene Mappene Kontaktsmitte Fulldublering av alle turneringer. Mapper og kort blir dermed kun håndtert av 1 person.

Kortene Kontaktsmitte

Meldebokser Kontaktsmitte Hver enkelt får sin egen meldeboks til bruk under hele festivalen. 

På forhånd har vi laget klistremerke til å skrive på navn. 

Bridgemate Kontaktsmitte Australsk bordplassering - hjemmelag sitter fast NS i alle kamper. Kun 1 person vil dermed håndtere BM

I parturnering (alle flytteskjemaer): Man trykker på BM med egen penn/liten pinne Skaffe "BM-trykkepinner?"

Kveldsarrangement Alkoholpåvirkede spillere Screening av spillere - synlig berusete spillere får ikke delta

Spilleareal Begrense kveldsarrangement til kun Lillehammersal 1-3

Servering Hotellet må ha gode rutiner for trygg servering av alkohol

Servering Kaffe Kontaktsmitte Hotellet har/utarbeider risikoanalyse Bagleren bar reåpner og brukes som kafe/bar

Gode rutiner for enkel servering underveis. Ulik farge på kaffekopp for N/S vs Ø/V?

Mat Kontaktsmitte Hotellet har/utarbeider risikoanalyse

Risikogrupper I henhold til FHIs Deltakere kan være i risikogrupper Alle deltakere sendes både hotellets og NBFs risikoanalyse på forhånd, samt FHIs retningslinjer

retningslinjer Alle må ta selvstendig valg om de ønsker å delta, evt. konferere med sin fastlege

Klar beskjed om at alle med symptomer, i karantene eller har vært i kontakt med noen som er smittet IKKE kan delta.

Kveldstid Gjensynsglede Mange gamle kjente fra flere kanter av landet Flyer med illustrasjoner over hva man ikke bør gjøre utenom spilletid (klemming, klining, stimling i baren, mange på vorspiel på rommet)

Flere typer kveldsaktiviteter for mindre grupper, f. eks. online bridge, quiz

Trengsel i baren Hotellet har egne rutiner

Flere serveringsområder, gjerne ute

Kontaktsmitte Deltakere tar på de samme stolene/bordene/tingene/flaskene Vurdere muligheten for egen liten antibac til alle ved registrering til å ha i lomma/veska

Røykeområde Stimling rundt askebegre Flere adskilte røykeområder

Smitte Oppdager smitte underveis Personen isoleres umiddelbart Påmeldingsystemet kan sende SMS/epost til deltakere

Vi ønsker å formidle identitet på de(n) som er smittet, slik at andre selv kan vurdere sin smitterisiko

Umiddelbar beskjed via sal og SMS om at en deltaker er smittet 

Fortløpende vurdering av videre turneringer i henhold til smitterisiko

Deltaker må i karantene Deltaker får beskjed om at han/hun har vært I utgangspunktet skal forhåndsregler unngå smittespredning, men ber alle som har hatt "nærere" kontakt gå i karantene

i kontakt med en som har påvist covid-19 og må i karantene

Kortdublerer Håndterer alle kortene Kontaktsmitte Personen er frisk, ikke i karantene eller har symptomer.

som spillerne skal bruke Personens nære omgangskrets er frisk, ikke i karantene eller har symptomer.

Kortene legges i god tid før festivalen - minimum 7 dager

Smittesporing Ved smitte Oppdatert kontaktinfo Alle som deltar må oppdatere profilen på bridge.no. Sjekkes via spørreundersøkelse.

Startkontingenter Betaling Kontaktsmitte Ber om forhåndsbetaling fra alle - kun VIPPS er tillatt underveis

Kveldsturneringer Kontaktsmitte Kun VIPPS betaling

Lokale Kontaktsmitte Eget lokale med samme sikkerhetstiltak som i hovedlokalet i forhold til avstand/meldebokser/kort

Overnatting Deltakere som ikke er i samme familie deler rom Oppfordre til utstrakt bruk av enkeltrom framfor dobbeltrom. Be hotellet om litt lavere pris på enkeltrom?

Risikoanalyse - Norsk Bridgefestival 2020

Hva

Administrasjonen sjekker og tar kontakt med folk som har 

mangefulle opplysninger

Norsk Bridgeforbund v/arrangementsansvarlig Svein-Jarle Ludvigsen og generalsekretær Allan Livgård


