HALLIVAHTIVUORON TOIMINTAOHJEET

Jokaisen lauantai-iltana, kun SCR:llä on ratavuorot Vesihiidessä, kuuluu seuralle hallivahtivuoro
klo. 19.00 – 20.00 välisenä aikana. Tällä aikataululla mennään syyskausi 2016.
Ole paikalla viimeistään 19.00, jolloin hallin henkilökunta on vielä paikalla. Työvuoro loppuu heillä
19.30 ja saat mahdolliset lisäohjeet tms. ja hallihenkilökunta varmistuu, että seuralla alkaa
vahtivuoro.
Siivooja jää hallin klo. 20.00 jälkeen. Heillä on avaimet ja omat poistumisreitit yms. Käy kuitenkin
ennen lähtöä ilmoittamassa hänelle poistumisestasi.
Pääsääntöinen toimipiste on ala-aulan kassa / myyntitiski.
Ulko-ovi suljetaan sähköisesti n. klo. 19.30, vääntämällä pöydän oikeassa alareunassa olevaa
avainkatkaisijaa. Käy tarkistamassa menikö ovi kiinni. Jos olet epävarma, niin pyydä hallivahtia
näyttämään, kuinka avainkatkaisija toimii.
Vanhempia kulkee hakemassa lapsiaan, jolloin välillä pitää käydä aukomassa ovea.
Jos epäilyttää halliin tulijan tarkoitusperät, niin pitää kysyä millä asialla. Esimerkiksi talvella
nuorisoa yrittää tulla lämmittelemään hallin katsomoon.
Vähän ennen seuran vuorojen loputtua käy tarkistamassa hallissa ovatko altaan päätyjen kohdalla
olevat pienet ulko-ovet suljettu. Jos ovat auki, niin sulje. Aukinaisesta ovesta tulee automaatti
hälytys ja meille moitteita, kun ei ole tarkistettu…
Vähän ennen vuoron loppumista käy muistuttamassa valmentajia, että rataköydet lasketaan alas.
ratojen 2-3 ja 3-4 väliset rataköydet jäävät veteen ja ne vedetään narulla matalaan päähän.
Valmentajien kyllä pitää tietää tämä.
Näiden jälkeen palaa takaisin tiskille. Odottele uimareiden poistumista. Kysele jäikö pukutiloihin
enää ketään, niin ei tarvitse odotella turhaan.
Kun kaikki uimarit ovat poistuneet:
Kierrä kellarissa sekä naisten, että miesten ryhmäpukuhuoneet. Tarkista, että ketään
ei ole jäänyt sinne. Sammuta sitten valot pukuhuoneista.
Tarkista alakerran kaikki WC-tilat ja sammuta valot.
Korjaa talteen kaikki alhaalle unohtuneet vaatekappaleet yms.
Kierrä sekä naisten että miesten suihku- ja saunatilat. Muista tarkistaa saunat hyvin,
että sinne ei ole jätetty mitään kuivumaan kiukaiden lähelle. Kerää sieltä sinne
unohtuneet uimapuvut, pyyhkeet, uimalasit yms.
Kaikki ns. löytötavarat tuodaan tiskin viereen kaiteelle kuivumaan.

Poistu pääovesta ja tarkista, että ovi meni varmasti kiinni.
Ea-välineet löytyvät valvojien kopista.
Vaahtosammutin on XXXXXX
Jos sattuu seuraavia asioita
Kloorivuoto
Hälytä apua 112.
Soita huoltomies 0400 690745
Kaikki ohjataan ulos valmentajia apuna käyttäen.
Pyydä valmentajia selvittämään montako uimaria oli paikalla
Kokoontumispaikka on Harjoittelukoulun piha.
Sähkökatkos
Soita huoltomies 0400 690 745
Soita tarvittaessa 112
Kaikki ohjataan ulos valmentajia apuna käyttäen.
Pyydä valmentajia selvittämään montako uimaria oli paikalla
Kokoontumispaikka on Harjoittelukoulun piha.

Tapaturma Soita 112
Anna tarvittava ensiapu

