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Velkomen til Øystese Båtlag og gjestehavna på 
Vikevjo i Øystese. 

Smittevernplanen gjeld for Sanitæranlegget og felles 
områder, i anlegget på Vikevjo i Øystese. 
På grunn av KV-19 pandemien er det utarbeida eigen plan for smittevern for 
anlegget Øystese Båtlag-Havn på Vikevjo. 

Til våre gjester vennligst les dette: 

Anlegget vårt er kun tilgjengeleg for medlemmer og betalande gjester. 
Sanitæranlegget vert reingjort med jevne mellomrom av profesjonelt 
vaskebyrå. Dersom vask pågår vennligst vent til anlegget er klart. 

Vennligst benytt engangshansker ved bruk av felles vannposter for 
drikkevann, samt felles kontaktpunkt for strømtilkopling og alle andre felles 
kontaktpunkter i anlegget utendørs. 

Engangshansker finnes i skap i sanitæranlegget.  

Tømming av bobil/båt septik i våre toalett er strengt forbudt. 

Septik tømming fra bobiler/båter skal skje til godkjent tømestasjon i 
kommunen.  
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Tømestasjon i Kvam herad, er ved Øystese mek.verkstad og Esso i Øystese 
– kun kassett 

 

 
Sanitæranlegget toalett og dusjrom. 
 

 Antall personer i anlegget(sanitæranlegget) samtidig vert begrensa til 3 
stk. Vent ute på tur/still i kø dersom fullt inne. (Barn med foreldre 
unnateke og personer i samme husstand) 

 Etter ankomst i anlegget lås inngangsdøra etter deg. 
 Vask hender før og etter besøk i sanitær anlegget. 
 Benytt antiback plassert ved utgangsdør før/etter besøk. 
 Vennligst benytt desinfeksjonsmiddel plassert i anlegget til å spraye på 

dei kontaktflatene som er berørt. Toalett/dørhandtak lysbrytere mm. 
Tørk av etter påføring. 

 Ver forsiktig med desinfeksjonsmiddelet da dette er etsende/klorhaldig 
veske. Dersom personer får det i øynene skyll med rikelige mengder 
vann. Ta eventuelt kontakt med lokal legevakt tlf 116117. 
 

 Takk for at du hjelper oss med å begrense smitte! 

 

Bruk av fellesområder ute i anlegget til ØB: 

 I gjestehavna er det kun tillatt med overnatting i båter og bobiler som 
har egne matlagingsfasiliteter og eget toalett.  
 
 For gjestehavna gjelder i tillegg følgende: 
 

  Ingen båter kan ligge utenpå hverandre.  
 

  Det må sikres forsvarlig avstand mellom hver enkelt båt/bobil slik at 
nasjonale anbefalinger om avstand mellom mennesker kan overholdes 
til enhver tid.  
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 Det er viktig at tilstrekkelig avstand mellom de sosiale grupperingene 
(utendørs sittegrupper) på båtene og bobilene , overholder krav til 
minsteavstand. 
 

 Bobiler må plasseres med 3 meters mellomrom, pga brannfaren.  
 
 

 Minste fysiske avstand mellom mennesker etter det som til enhver tid 
er gjeldende anbefaling fra sentrale myndigheter (dette gjelder ikke 
personer i samme boenhet). Per 04.05.2020 er anbefalingen minst én 1 
meter.  

 Kontaktpunkter for vann forsyning vennligst benytt engangshansker før 
berøring av felles anlegg for vann forsyning kraner/slanger ol i 
anlegget. 

 Kontaktpunkter for strømforsyning, vennligst benytt engangshansker 
før berøring av strømforsyningsanlegget. 

 Dersom du benytter våre bord/benker vennligst rydd opp/ta med boss 
og matrester til søppel spann. 

 Felles søppel spann finn du ved Båthuset, stor trilledunk.  

 

Dersom du blir syk/uvel ved opphald i anlegget vårt: 

 Gjester med symptomer på luftveisinfeksjon må holde seg i isolasjon i 
egen båt/bobil, uten å bevevege seg utendørs. 

 Kjør direkte hjem ved mistanke om smitte/dersom du føler ubehag. 
 Havnevakt kan vurdre å avvise/sende hjem gjester i anlegget. 
 Ved mistanke om smitte kontakt/ring lokalt helsevesen/legevakt på tlf 

116117  
 Ved bekrefta smitte ved gjester gjennomføres smittevask av alle 

berørte områder hvor vedkommende har oppholdt seg.  
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Kontaktpersoner for anlegget: 

 

Havnesjef : Reidar Olsen tlf: 91782877 

Havnesjef 2:  Otto Rykkje: tlf : 91582556 

Formann: Nils-Ove Kvittingen tlf: 47452743 

Spørsmål om korona ring 815 55 015. 

Lokal legevakt ring 116117 

Akutt hjelp ring 113 

Takk for at du hjelper oss med å begrense smitte ! 

Helsing Øystese Båtlag. 

 

 

 

 

  


