Ovenavaajan info

AAMU

OVENAVAUSINFO Martinlaakso aamu
Kiitos, että olet täällä. Työsi on tärkeää.
Muista hymyillä ja toivottaa hyvää huomenta tulijoille!
Käytännön ohjeita:
1. Saavu ajoissa paikalle (5 min ennen vuoron alkua). Ohjaaja
avaa oven sinulle ja opastaa alkuun.
2. Huolehdi tarvittavat välineet valmiiksi (ohjaaja auttaa näissä).
o Avainkorttilaatikko (löytyy kassalta/kassan vierestä)
o Nimilistat (saat ohjaajalta)
o Kynä (mukana / saat ohjaajalta)
o Sisäänpääsyportit auki (nostetaan sivusta)
o Puhtausmuistutus esille (saat ohjaajalta vauvauinteja varten)
o Kiinnitä kyltti (varattu vanders kursseille) ulko-oveen
3. Avaa ovi ulkopuolelle saapuvalle asiakkaalle ja toivota hyvät huomenet. Pidä ovea
kunnolla auki niin että perheet pääsevät helposti sisään lastenrattaiden ja
turvakaukaloiden kanssa.
4. Vaunut jätetään tuulikaappiin.
5. Merkitse saapunut nimilistoihin.
Vauva- ja perheuinti (la ja su):
o Listoissa lukee vauvan/lapsen nimi. Vauva- ja perheuinnissa saapuu 1-2 aikuista
ja 1-4 lasta.
o Korvaamaan tulleet perheet vauva- ja perheuinnissa merkitään erilliselle
korvauslistalle. Perheet ilmoittavat aulassa, että tulevat korvaamaan.
6. Anna avainkortit ja opasta tarvittaessa miten niitä käytetään.
o Laitetaan kaapin oveen, jotta sen saa lukkoon.
7. Ohjaa oikeisiin pukuhuoneisiin, jos ovat ensimmäistä kertaa paikalla.
8. Vuorosi päätyttyä palauta nimilistat ohjaajalle altaan reunalle.
9. Voit lähteä kotiin klo 10.30. Kysy tarvittaessa lisätietoja ohjaajalta.

Kysymyksiä tai yllättäviä tilanteita? Kiiruhda altaalle ohjaajan luokse.

INFO FOR THE DOORMAN Martinlaakso morning
Thank you for being here. Your volunteer effort is important.
Please remember to smile and greet everyone as you let them in!

1. Please arrive early (5 min before the start of your shift). The instructor
will open the door for you and give you the instructions.
2. Make sure you have everything you need at your hand. The instructor will help you with these.
You will need:
● a box of key cards (at the front desk).
● the attendance sheets (the instructor will give you these)
● a pen (you may bring your own or ask the instructor for one)
● open the gates (by lifting it up from the side)
● place the reminder sign at everyones sight (the instructor will give you this)
● Place the “uimahalli on varattu” sign on the front door
3. Open the door as you see somebody outside, hold the door wide open so that families with
strollers or car seats can enter easily. Greet everyone as you let them in.
4. The strollers can be parked in the entry next to the front doors.
5. Mark the attendance sheets.
● The families are listed according to the baby’s/child’s name. With each family will arrive
1-2 adults and 1-4 children.
● The names of the families that are making up for missed classes, will be listed in a
separate sheet called “korvauslista”. These falmilies will let you know that they are here
to make up for a missed class.
6. Give out the key cards and explain how they are used if needed.
● The key card is inserted in a slot on the back side of the locker door and after that the
door can be locked.
7. Show the right way to the locker rooms, if it is their first time.
8. After you are done, return the name sheets to the instructor (at the pool)
9. You may leave at 10.30. Ask the instructor for more details if needed.

Any questions or surprising situations? Please ask the instructor.

OHJEET (helppo Suomi)

Martinlaakso aamu

Kiitos, kun tulit.
Muista hymyillä ja tervehdi kaikkia!

1. Tule paikalle klo 7.55. Älä myöhästy. Ohjaaja avaa oven ja auttaa sinua aluksi.
2. Tarvitset (ohjaaja auttaa näissä).
o Avainkortit (kassalla)
o Nimilistat
o Kynä
o Portit auki (nostetaan sivusta)
o Muistutus pesusta esille (ohjaaja antaa)
o Kiinnitä kyltti (varattu vanders kursseille) ulko-oveen
3. Avaa ovi. Pidä ovi auki niin että perheet pääsevät helposti sisään.
4. Vaunut jätetään eteiseen.
5. Merkitse nimet.
o Paperissa on vauvan nimi. Mukaan tulee 1-2 aikuista ja 1-4 lasta.
o Jotkut tulevat korvaamaan. Nimet kirjoitetaan toiselle paperille (nimeltä
korvauslista). He sanovat että tulevat korvaamaan.
6. Anna avainkortit.
7. Näytä oikea pukuhuone jos ovat ensimmäistä kertaa paikalla.
8. Anna paperit ohjaajalle kun olet valmis. Ohjaaja on altaalla.
9. Voit lähteä kotiin klo 10.30.

Kysymyksiä? Ohjaaja auttaa.

