Kjære deltaker,
Vi legger stor vekt på deltakere og ansattes helse og sikkerhet. For å sikre godt
smittevern har vi innført skjerpede rutiner for alle våre kurs og tilbud med fysisk
oppmøte i våre lokaler i Nydalen. Dette er med hensyn til renhold, fysisk avstand
samt vårt serveringstilbud. Vi ber deg lese informasjonen under før du kommer. Det
skal være trygt og hyggelig på RVTS Øst, og vi følger til enhver tid de gjeldende
retningslinjer som gis fra myndighetene.
Retningslinjer for smittevern:
• Ved symptomer, hold deg hjemme og ikke møt opp på kurs, møter eller
konferanser
• Hold avstand iht. 1-metersregelen
• Hold god håndhygiene og bruk håndsprit
• Unngå kollektivtransport i rushtiden hvis mulig
Smitteverntiltak hos RVTS Øst:
• Det er satt ut håndsprit i alle våre fellesområder, på toaletter, samt ved/i
møterom. Vi ber alle deltakere benytte seg av dette når de kommer til RVTS
Østs lokaler i Nydalen.
• Vi har regelmessig desinfisering/renhold av alle fellesområder, blant annet
resepsjon, grupperom, heis, toaletter og kantineområdet.
• Vi har pleksiglass i resepsjonen, og avstandsmarkører vil bli satt opp ved
behov.
• Vi har innført QR-registrering på våre kurs. Det betyr at du i forkant må
melde deg på via en link du vil få tilsendt, og når du kommer til oss, må du
registrere deg kontaktløst via Ipad for å kunne delta. Vi trenger fullt navn,
telefonnummer og kommune, dette er viktig mht. en ev. smittesporing.
• Våre gruppe-, møte- og undervisningsrom er satt opp slik at vi ivaretar
kravene til en meters avstand.
• Pauser vil foregå i egnede lokaler/områder. Er det flere kurs i våre lokaler
samtidig, vil vi tildele ulike områder til de ulike gruppene.
• Lokalene blir rengjort etter hver kursdag, med særlig oppmerksomhet på alle
vanlige berøringspunkter, som lysbrytere, fjernkontroller, dørhåndtak,
bordflater og armlene på møtestoler osv.
Servering:
Som en hovedregel er det nå ingen servering på våre arrangementer. Vi ønsker alle
nye og gamle deltakere velkommen til RVTS Øst. Vi er opptatt av at det skal føles
trygt å være deltaker hos oss. Det får vi til dersom både vi og våre deltakere følger
reglene for smittevern.

Velkommen til oss!

