
ROS analyse korona Hundsund bad
Åpning av Hundsund bad for svømmetrening fra 1.juni.
Deltakere: Nina Plahte Daglig leder BAS,  Johan Bjørkegren Daglig leder BSV, Ida Sandin hovedtrener BSV, Christer Rinnan Aafloen

Uønsket hendelse eller situasjon Årsak Konsekvens Sannsynlighet Tiltak for å forebygge evt. Redusere konsekvensen
Syke svømmere møter Svømmere ikke overholder smittevernregler, eller de ikke vet at de er smittet 2 2 Svømmere får utdelt rutinebeskrivelser og regler før første trening
Dørhåndtak er smittebærer Mange tar på 2 2 Alle dører er åpne, og vakt er eneste som bruker håndtak på de dørene som må stå igjen. Låst ytterdør
Såpedispensere er smittebærer Menge tar på 2 2 Brukes minst mulig, ref toalett. Egen såpe til dusj. Vakt Spriter dispenser mellom hver gruppe,
Startpaller Mange tar på 2 2 Benytter ikke startpaller
Toaletter Flere benytter 2 2 Ofte vask, og benytter kun ett toalett, god hygiene
Dusjer Flere benytter 2 2 Renhold mellom hver gruppe, antibac på hender før dusj
Matter Svetter, og ligger på samme matte 2 2 Hver sin matte, og desinfiseres
Vakt Fler grupper utøvere når man er vakt 2 2 Holde avstand, og benytte verneutstyr ved behov
Foreldre ønsker å være med Svømmerne bruker ikke å tillate dette 1 1 Ikke aktuelt, kun trenere og utøvere får delta
Garderober Ønske om skifting 2 1 Garderober benyttes ikke, kommer ferdig skiftet, garderobene er låst av
Mange samlet på ett sted Gruppestørrelse 2 2 Forholder oss til NSF sine retningslinjer, kun 12 pr gruppe + trenere, faste grupper
Bagger som smittekilde Bag til utsyr må medbringes 1 1 Hensettes med god avstand på faste plasser
Utøvere kan stå for tett ved pauser Intervalltrening 1 1 1m avstand skal overholdes, 2 i hver bane
Fylling av vannflasker Vannbehov under trening 2 2 Ha med nok vann hjemmefra
Gjenglemt utstyr/klær Noen glemmer 1 2 Vakt kontrollerer at alt er med ut etter hver gruppe


