Ny informasjon om bruk av Flatangerhallen
Bruk av hallen – tildelt tid, tillatelser osv. ferier osv
Det har vært en begrenset adgang til å benytte seg av Flatangerhallen siden Covid – 19 utbruddet i
mars. Flatangerhallen har vært en viktig arena for folkehelsa i Flatanger og dermed har den i tråd
med nasjonale anbefalinger og lokal tilpasning gradvis åpnet opp for bruk. Per i dag er det følgende
aktivitet som har adgang til Flatangerhallen, forutsatt at en leieavtale for høsten 2020/våren 2021
ligger til grunn.


Aktivitet rettet mot barn og unge i skolepliktig alder



Organisert idrettsaktivitet for voksne

Flatanger kommune samarbeider med ulike aktører i forhold til ønsker og behov for bruk av hallen til
neste år.
Flatangerhallen blir stengt i perioden fra og med den 19. desember 2020 til og med 3. januar 2021.
Bruk av Helsetrøya per i dag og i feriene:
«..kommer»
Det er foretatt en ROS analyse for gjennomføringen av den årlige Julecupen 4. juledag, med
konklusjon om at denne dessverre er nødt til å utgå. Lokale forhold tilsier dessverre at dette ikke er
mulig å gjennomføre. Kommunen har også lagt seg på en noe strengere holdning til slike
arrangement i juleferien, da kapasiteten på bemanning er begrenset. Skulle det bryte ut smitte, er et
slikt arrangement en ekstra belastning.
Bruk av hallinngangen
Det er observert bruk av inngangspartiet i Flatangerhallen, og selve hallen utover det som er tildelt
av kommunen.
Det er registrert at barn og ungdom oppholder seg i inngangen på ettermiddagstiden. Dette
medfører en smitterisiko og er uønskelig om ikke disse skal til eller fra aktivitet.
Det er også registrert at dører i Hallen er åpne, og at uvedkommende går inn og ut av Hallen utenfor
den tiden de er tildelt.
Vi minner på at alle som har nøkler som ikke har tildelt halltid MÅ levere sine nøkler inn på
Servicekontoret innen utgangen av året.

