Information och regler i hamnen med anledning av Corona
pandemin
Följande regler ska gälla vid vistelse i hamnen under Corona pandemin:
1. Medlem som känner sig sjuk, med snuva, torrhosta, feber, muskelvärk, magknip eller
diarré ska stanna hemma och inte vistas i hamnen. Detta är vanliga symptom vid
Corona (Covid-19).
2. Generellt ska medlemmar tillsvidare undvika att umgås i grupp i hamnen. Man ska
hålla avstånd till varandra. Ha god handhygien.
3. Vid klubbdagen inför sjösättningen är deltagandet begränsat. Endast ett fåtal av
styrelsen utsedda deltagare ska deltaga och utföra de mest nödvändiga åtgärderna.
Övriga medlemmar ska under klubbdagen inte söka kontakt med de som utför det
gemensamma arbetet och undvika att vistas i hamnen.
4. Vid själva sjösättningen gäller ett begränsat deltagande. Endast utvalda funktionärer
samt 1–2 medlemmar per båt ska vistas vid båten som sjösätts. Åskådare ska stanna
på parkeringen vid campingen, där avstånd ska hållas mellan personerna. Endast
medlemmar får komma in på hamnområdet. När den egna båten är på plats och
förtöjd bör medlemmen endast vistas i anslutning till den egna båten eller lämna
hamnen så snart allt är klart i båten. Inget arbete med påmastning får ske under
sjösättningsdagen innan hela sjösättningen är klar och flertalet medlemmar har
lämnat hamnområdet.
5. Efter sjösättningen Ska alla medlemmar plocka samman och märka sin utrustning,
lasta på stöttor, lösa brädor och klossar mm. på sin vagn/vagga. Av säkerhetsskäl får
detta arbete inte på börjas innan kranbilen lämnat den norra sjösättningsplatsen och
klubbens samordnare lämnat klartecken. På söder får detta på börjas efter att
klubbens samordnare gett klartecken därtill. Utvalda funktionärer kommer sedan
transportera utrustningen till sommaruppställningsplatsen.
6. Ingen allmän arbetsdag helgen efter sjösättning kommer att hållas.
7. Tills vidare kommer ingen gemensam servering av kaffe och korv mm ske i magasinet.
8. Eftersom inget årsmöte kommer att hållas inom överskådlig tid, så fortsätter
nuvarande styrelseledamöter och suppleanter att fullfölja sina uppgifter. Val av
övriga funktionärer görs av styrelsen, men kommer att redovisas på annat sätt och på
kommande årsmöte.
9. Magasinet kommer inte att upplåtas för större grupper innan förbudet mot
folksamling förändras eller upphävs.

