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Safiren och Trosa Sportslub
Anpassningar för att möta Folkhälsomyndighetens föreskrifter och
allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning
av sjukdomen covid-19
Max antal personer samtidigt i safirens lokaler är 120 personer
Fördelat enl.
• Cafeteria/lobbydel 10 personer
Max antal besökare i safirens gymlokaler är satt till 40 personer samtidigt
baserat på 4 lokaler
•
•
•
•

Lokal 1 Easyline 80 kvm 8 personer
Lokal 2 Nordic gym 100 kvm 10 personer
Lokal 3 Fria vikter 120 kvm 10 personer
Lokal 4 Gruppträning 10 personer, vid gruppträning 8 personer inklusive
ledare
• Omklädningsrum/duschavdelning nedre plan 3 personer per avdelning
Vid gymträning rekommenderar vi att ombyte och dusch sker hemma i första
hand.
• Omklädnings/duschavdelning övre plan 10 personer per avdelning
Max antal besökare i safirens simhall är satt till 40 personer*
Gäller vid allmänt bad
Simhallen har en totalyta av ca 750 kvm
•
•
•
•

25:an ca 20 personer
Barnbassäng ca 10 personer
Varmbassäng ca 6 personer
Övrigt ca 4 personer

Vid aktiviteter som simskola, vattengymnastik och föreningsverksamhet kan
antalet personer i respektive bassäng komma att ändras då verksamheten är
ensam i omklädningsavdelningarna samt simhallen.

Trosa Sportsclub 200 kvm begränsas till 10 personer

Egenkontroll
Kontroll sker via passersystem i receptionen/molnet samt via rondering.
Kunden själv kan logga in på www.safiren.nu och se hur många personer som
checkat in på respektive anläggning.

Övriga åtgärder
• Infoskyltar vid ingången till alla publika lokaler med information om
maxantal personer som får vistas i respektive lokal
• Infoskyltar om metoder hur smittspridningen kan minskas
• Glesning av konditions/gymmaskiner för att skapa avstånd
• Stängning av klädskåp
• Funktion på hemsidan som visar hur många personer som vistas på
respektive gym
• Anpassad gruppträning med egen utrustning/placering i lokalen
• Ökad rondering i lokalerna
• Utökade möjligheter till att tvätta händerna med tvål och vatten.
• Desinfektionsmedel finns utplacerat i entrén samt i alla gymlokaler

