Viktige momenter for å hindre smittespredning. Les dette nøye før et besøk hos oss.
Pr i dag er det ingen holdepunkt for at det å bade skulle medføre økt risiko- velkommen til oss 😊
Pirbadet følger retningslinjer fra FHI. Vi benytter smittevernveileder for badebransjen, samt at vi har
hatt dialog og befaring med Miljøenheten i Trondheim Kommune. De er tilfredse med de tiltak vi har
satt inn. Du kan lese mer nederst i dokumentet ang hva vi på Pirbadet har iverksatt, men først litt om
hva du, som gjest hos oss, kan (og må) bidra med!
Oppsummering av de aller viktigste momenter for å hindre smittespredning:
 Syke personer skal ikke være til stede – er du syk, hold deg hjemme til du er frisk igjen!
 Hold minst 1 meters avstand – alltid. Vi legger til rette, men det er ditt ansvar å følge opp
 God hygiene er svært viktig. Vaner som forebygger smitte (utarbeidet av FHI og HOD):
- Papirlommetørkle: foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast
lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.
- Bruk albukroken: når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.
- Vask hendene: ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.
- Hånddesinfeksjon: med alkoholholdige midler er et godt alternativ når handvask ikke er
mulig, for eksempel på reiser
Hvordan skal jeg kjøpe billetter? Hvordan skal jeg opptre når jeg ankommer Pirbadet?
 Vi oppfordrer alle til å kjøpe billetter enten via Pirbadet’s app – eller via vår nettside. Skulle
en smittespredningssituasjon oppstå, vil vi måtte bruke dine opplysninger som du har lagt
igjen i appen/på nettsiden. Dette pga. smittesporing.
 Kan du ikke kjøpe via app eller nettsiden, kan du kjøpe i resepsjonen hos oss. Vi ber deg da
bruke kort som betalingsmiddel.
 Alle som kjøper i resepsjonen må oppgi navn, telefonnummer og mailadresse før de får gå
inn i anlegget. Dette pga. smittesporing.
 Alle badegjester må benytte billetten både ved inngang og utgang. Dette for at vi skal ha
kontroll på antall gjester inne i anlegget til enhver tid.
 I yttergangen og i foajeen står det antibac, som alle bør benytte seg av. Alternativt: ha med
egen antibac og gni hendene godt!
 Ta gjerne en titt i badebutikken for å se om noe frister, men vi ber deg å ikke ta på varer du
ikke skal kjøpe.
 Følg avstandsmarkeringer i gulvet – hold minst 1 meters avstand (alltid) – vent på tur
Garderober/dusjer:
 Det er laget soner i gulvet foran garderobeskapene – vennligst overhold disse
 Alle skal dusje uten tøy på og bruke såpe. Skyll godt av
 Ønsker du å benytte hårføner må denne medbringes selv. Vi låner ikke ut i disse dager
 Følge anvisninger i gulvet ang avstand. Minst 1 meter - alltid!
Generelle regler i Pirbadet:
 Bord, stoler og solsenger skal ikke flyttes på. De er plassert med rett avstand – 1 meter.
 Bord, stoler og solsenger skal ikke reserveres
 Vask hender godt med såpe og vann før og etter toalettbesøk, og benytt papirhåndklær
 Alle våre badeleker er ryddet bort og blir ikke tilgjengelig så lenge koronapandemien varer
 Du kan ha med egne badeleker, men disse må ikke lånes bort til andre
 Personlig utstyr av alle slag skal ikke benyttes av andre enn deg selv.
 Se etter våre gule «bukker» - de inneholder informasjon om bla. maks antall














Det blir plakater mange plasser i anlegget, så les disse!
For noen attraksjoner er det maks. antall – se plakater. Er det fylt opp må du vente på tur!
Der det er trapper du må benytte: hold avstand med 5 trappetrinn til nestemann/kvinne
Vent på tur, vær tålmodig og hold avstand: minst 1 meter – alltid!
Steambadstuen vil holde stengt inntil videre
Du må ha med egen håndduk å sitte på i våre andre badstuer
Kun en person i skliene av gangen, og kun en person på stupebrettet av gangen
Vi setter av baner i 50-meters bassenget til både aktive svømmere og mosjonister. Hold deg
til «din» bane og svøm til høyre i banen. Ikke svøm nært andre
«Fjellet» vil tidvis kunne benyttes. Ikke klatre nært andre og se deg godt for før du hopper
Kun en person på hver klatrerute i klatreveggen
Er det noe du lurer på så spør oss gjerne
Husk at klorvann også er desinfiserende 😊 Bad mye!

Servering:
 Vi oppfyller de enhver tid gjeldende krav til spisesteder som gjelder for Trondheim kommune
 Ved begge innganger til kafeen (tørr og fra våt side) står det antibac, som alle bør benytte.
Alternativt: ha med egen antibac og gni hendene godt, både før du spiser og etterpå.
 Vi oppfordrer alle til å kjøpe mat/drikke via ??
 Kan du ikke kjøpe via ??, kan du kjøpe i kassepunktet. Vi ber deg da bruke kort som
betalingsmiddel.
Så skal jeg hjem, hvordan opptrer jeg da?
 Husk å benytte billetten din på vei ut, slik at vi får registrert at du er gått hjem. Slik får vi
kontroll på hvor mange som enhver tid befinner seg inne i anlegget.
 Har du mistet billetten din – ta kontakt med resepsjonen.
 Vi håper du har hatt det hyggelig og at vi snart ser deg igjen 😊

Her kan du lese litt om hva vi har gjort så langt for å bidra til å hindre spredning av viruset:
















Alle badeanlegg er allerede underlagt svært strenge krav til renhold og hygienetiltak i tråd
med gjeldende Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu mv (FOR-1996-06-13-592)
Hele anlegget er vasket ned før gjenåpning!
Våre medarbeidere har stort fokus på renholdsrutinene i anlegget. Vi har skjerpet ytterligere
inn på håndhygiene og alle renholdsrutiner. Disse er nå tilpasset smittevernveilederen for
badebransjen.
Vi har hengt opp enkle plakater rundt omkring, både våre egne dusjeregler og plakater som
fokuserer på vaner som forebygger smitte (utarbeidet av FHI og HOD), samt skilt med maks
antall i badstuer, boblebad, utebad mm. Se etter gule «bukker» med informasjon.
Alle våre medarbeidere har hatt opplæring i nye rutiner og smittevernveilederen for
badebransjen, samt de har tatt nye tester for livredning.
Det er satt opp antibacstasjoner ved inngang til Pirbadet og til kafeen
Vi har gulvmarkeringer for avstand 1 meter, samt gulvmarkeringer i garderobene
Vi har satt inn ekstra bemanning for å ta renhold av alle overflater, søppeltømming og
garderobesjekker jevnlig.
Det er montert plexiglass i resepsjonen og i kafeen for å beskytte våre medarbeidere for evt.
smitte
Ingen medarbeidere er pr nå syk, og skulle noen bli syk må de holde seg hjemme
Våre medarbeidere praktiserer FHI/HOD sine vaner for smitteforebyggende tiltak
Vi har satt begrensinger på hvor mange som kan oppholde seg inne på vaktrom og
personalrom

