Funksjonærer
under COVID-19 – Prosedyrer og retningslinjer
Dette dokumentet vil bli oppdatert jevnlig i henhold til myndighetenes nye retningslinjer. (06.01.2021)
Norsk Bilsports retningslinjer for Covid-19 med tanke på arrangement har regulativ status og skal i den
grad det er gjeldende erstatte Generelle bestemmelser.
Arrangører skal i samarbeid med funksjonærene sikre at god hygiene, sosial avstand og alle andre
nødvendige tiltak for å redusere risikoen for COVID-19 smitte blir gjennomført på arrangementet..
Generelle prinsipper:
•
•
•
•
•

Nasjonale og kommunale råd må følges til enhver tid
God hygiene – vask hender regelmessig
Overhold sosiale avstandsregler (min 1 m)
Ikke delta på arrangementer dersom du føler deg syk eller har symptomer på COVID-19
Beskyttelsesutstyr må brukes i henhold til myndighetenes råd

Hva forventes av deg som funksjonær:
• At du tar smittevern på alvor og gjør alt du kan for å forhindre at du selv blir smittet og ikke smitter andre
• At du varsler om forhold som ikke er ok i forhold til smittevern, til smittevernsansvarlig på
arrangementet.
Hva kan du som funksjonær forvente av ansvarlig arrangør:
• At Arrangør har lagt ting til rette for funksjonærer for å forhindre smitte
• At desinfiseringsmidler er tilgjengelig
• At mat blir servert på en smittevernsforsvarlig måte
• At du som funksjonær blir respektert dersom du sier ifra om forhold som ikke er ok

AKTIVITET
Aktivitet i forkant
samt innsjekk

Utstyr

Løpsledelse, base,
racecontrol

Kommunikasjon

VEILEDNING
• Du skal i størst mulig grad få tilsendt all nødvendig informasjon elektronisk på
forhånd.
• Nødvendig informasjon kan gis på løpsdagen under forutsetning at
avstandsregler overholdes.
•
•

Radio og annet nødvendig utstyr skal være desinfisert før du får det utdelt.
Utstyr på flaggposter skal være desinfisert

•

Kun nødvendige funksjonærer skal oppholde seg i det som er basen for
løpsledelse. Rom bør være godt ventilerte. Avstandsregler skal overholdes,
håndsprit må være tilgjengelig ved inn og utgang i hvert rom.

•
•

All kommunikasjon skal fortrinnsvis være elektronisk.
Muntlige rapporter fra funksjonærer skal aksepteres. Dersom skriftlig rapport
ønskes kan du bli bedt om å skrive en rapport, ta bilde og sende.

•
•
•
•
Ulykker / hendelser

•

•

Funksjonærmat

•
•
•
•
•
•

Dersom en bil får stans på banen skal du som funksjonær ikke gå bort til bilen
før du har fått beskjed fra løpsleder.
Sørg da for at du får øyekontakt med fører og få tommel-opp. Du skal ikke røre
bil eller fører før du eventuelt får beskjed om dette fra løpsledelse.
Gi beskjed til løpsledelse hvorvidt det er behov for medisinsk hjelp.
Medisinsk personell er de eneste som skal gripe inn ved en eventuell skade.
Ingen funksjonærer skal gjøre noe annet enn å kontrollere stedet samt sjekke
for tommel-opp fra fører.
Dersom det er nødvendig å gripe inn eller funksjonærer ikke får tommel-opp
fra fører skal kun funksjonærer med passende beskyttelsesutstyr (maske og
hansker) gjøre det som trengs inntil medisinsk eller bergningsmannskap
kommer. Andre funksjonærer skal da tre tilbake og kun kontrollere stedet for
hendelsen.
Teknisk kontrollør kan tilkalles av løpsleder eller jury dersom de finner det
nødvendig.
Alle rapporter skal overbringes muntlig eller sendes elektronisk.
Funksjonærmat skal serveres på en smittevernsforsvarlig måte.
Maten skal i størst mulig grad serveres ute.
Dersom vær eller andre forhold tilsier det kan den serveres innendørs under
forutsetning av at avstandsregler kan overholdes.
Funksjonærene bør deles opp I grupper
Funksjonærene skal ikke ta mat selv, men få dette servert fra en person

