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Plan for begrensa åpning av butikkene
Forutsetninger:
•

Gjenbruksbutikken vil forholde seg de tiltak og restriksjoner myndighetene har bestemt og som til
enhver tid er gjeldende. En ny vurdering av situasjonen blir lagt fram 8/4-20. Denne vurderinga vil
legge føringer for når begrensa åpning av våre butikker kan finne sted. Felles retningslinjer for
butikkene våre gjelder.

•

Vedtak om å åpne butikken skal vedtas av butikkens styre. Deltakelse er 100% frivillig for butikk og
enkeltpersoner. Alle som ønsker å bidra skal få lov til det, men vi oppfordrer at man avklarer dette
med sin familie, ektefeller og barn. Alt skjer på eget ansvar. Husk; selv om man er forsiktig, kan man
bli smittet. Det er derfor en forutsetning at dette skjer frivillig, uten at noen må legge
forventningspress på medarbeiderne.

•

Det skal sendes inn et rapportskjema (Google-skjema) for hver butikk som ønsker å åpne. Dette
fylles ut på nett, lenke til skjema sendes til butikkens e-post. Administrasjonen ønsker med dette å
skape refleksjon og bevisstgjøring rundt grunnlaget for begrensa åpning.

•

Smitteverntiltak og retningslinjer fra FHI skal følges; i møte med givere, kunder og frivillige. Alle
frivillige skal informeres om tiltak og retningslinjer.

•

Kaffekroken holdes stengt, likedan kundetoalett og prøverom.

Muligheter og begrensninger:
•

Butikkstyret skal fatte vedtak hvis begrensa åpning skal finne sted. Butikken kan ha åpent 1-2
dager, avhengig av antall frivillige, åpningstid og arbeidsoppgaver. Valg av ukedag(er) bestemmes
lokalt. Kveldsåpen butikk kan vurderes, det kan gi tilgang på frivillige som er i jobb på dagtid.

•

Drift av butikk med begrensa åpning skal skje av friske, frivillige medarbeidere som er kjent med og
jobber ut fra forutsetningene, retningslinjene og smitteverntiltakene som er gjeldende. Bruk av
studenter, skoleungdom med ledig kapasitet og ordinær arbeidskraft som er permittert pga.
coronaviruset, kan benyttes til frivillig arbeid. Som permittert skal man ikke føre opp enkelte
former for ulønnet arbeid på meldekortet. Eksempler er ulønnet arbeid, sosiale tjenester og
besøkstjenester for funksjonshemmede og eldre. Det gjelder også frivillig arbeid for humanitære
organisasjoner, religiøse organisasjoner, idrettslag og liknende og for arbeid som normalt utføres av
medlemmer og frivillige uten godtgjørelse.

•

Vurder montering av plexiglass ved kassen, som et smitteverntiltak. Det skal merkes opp med tape
på golvet foran kassen, slik blir det lettere å holde 1 meters avstand i køen. Betaling skal skje ved
bruk av Vipps og kort (tæpping) Ingen håndtering av kontanter. Hvis man må trykke personlig kode
ved betaling, skal det stå tydelig beskjed ved bankterminalen, om at kunden må bruke kortet til å
taste koden.
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•

Antall besøkende i butikken samtidig skal begrenses. Antallet skal vurderes ut fra lokalets størrelse.
Dette reguleres av «dørvakt».

•

I tillegg til rutinemessig renhold som utføres til vanlig i butikkene, skal overflater som kunder
berører desinfiseres. Det menes bla. handlekurver/vogner, dørhåndtak, kortterminal og butikkdisk.
Det vil være en god investering for butikkene å anskaffe overflatedesinfeksjon. (selges hos de fleste
butikker i disse tider)

•

Ingen med underliggende sykdommer, med mistanke om smitte, som sitter i karantene eller som
kjenner på frykt, får lov å komme til butikkene.

•

Varemottak i butikkene: Forhåndsregler for håndtering av varer skal følges. Varer settes i
«karantene» i en uke, merk esker med dato. NB! håndvask og antibac.

•

Dugnad i butikkene: Begrensning av antall personer, hold avstand. Aktuelle oppgaver organiseres
lokalt, feks. rydde, vaske, klargjøre butikken klar til den dagen vi kan åpne igjen.
NB! håndvask og antibac.

•
•

Heimkjøring av varer mot betaling. Dette kan være varer solgt på nett. Betales med VIPPS,
kvittering sendes på forhånd (skjermbilde) eller vises ved avlevering. Levering av varer skal skje
utendørs, med minst 1 meters avstand. NB! håndvask og antibac.

•

Henting av varer hos privatpersoner skal kun skje utendørs. Giver må selv bære varer ut. Hold minst
1 meters avstand. Det skal avklares på forhånd om det har vært kjente tilfeller av smitte i
husstanden.
NB! håndvask og antiback

•

Info om risikogruppene:
Hvem har økt risiko for alvorlig koronavirussykdom (covid-19)?
Basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, Italia, Storbritannia og USA har følgende grupper høyere risiko
for alvorlig forløp av covid-19:
• Eldre personer (over 65 år)
• Voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk
lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk
• Personer som røyker og personer med overvekt/fedme kan ha en høyere risiko for alvorlig forløp
Foreløpig er det lite kunnskap om andre risikogrupper. Det er mulig at personer med alvorlig nyresykdom,
leversykdom og personer som har nedsatt immunforsvar (også der det skyldes medikamentell behandling)
har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.
(https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/#hvem-har-oekt-risiko-for-alvorligkoronavirussykdom-covid19)

Følg hele tiden med på www.fhi.no om det kommer nye anbefalinger og retningslinjer. For hver dag som
går får man mer kunnskap og man kommer gjerne med ny informasjon, men fortsatt gjelder de viktigste
tingene.
•

Hold avstand på minimum 1 meter, gjerne 2
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vask hender grundig (suppler med antibac)
Host/nys i albuekroken
Ikke ta deg til ansiktet
Ikke håndhils, klem (eller kyss)
Vær klar over at det kan være en risiko ifht. indirekte smitte
Vask overflater og desinfiser
Ikke ta på ting du ikke trenger og ta på
Husk at dette må oppleves av hver enkelt medarbeider som 100% frivillig. Her må ingen overtalelse
eller press forekomme.
La oss vise at vi bryr oss om hverandre.

