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Covid-19 – Retningslinjer for bruk av
idrettsanlegg.
Bakgrunn
Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet innendørs og utendørs hvor personer fysisk
møtes er i utgangspunktet er forbundet med smittefare. Det er derfor nødvending å ivareta
smittevern i hht denne retningslinjen.
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har laget en overordnet veileder i smittevern for idretten. I
tillegg utarbeider idretten selv egne, mer detaljerte retningslinjer for de enkelte idrettene.
Både myndighetenes veileder og idrettens retningslinjer skal følges. Hovedregelen er:




Trening kan gjennomføres med minst én meters avstand.
Arrangementer (cuper, kamper, stevner etc.) kan avholdes med maks 200 deltakere, og én
meters avstand.
For all aktivitet gjelder de generelle anbefalingene om god hygiene og at syke personer
holder seg hjemme.

Alle typer idrettsarrangementer må gjøres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger
om samling av personer og samling i gruppe overholdes.
Med bakgrunn i Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet har kommunen
utarbeidet retningslinjer som gjør at idrettsanlegg kan åpnes for enkelte aktiviteter, under
forutsetning at retningslinjene overholdes.

Retningslinjer
1. Det skal alltid være en voksen person over 20 år tilstede. Denne personen er ansvarlig for at
både lokale og nasjonale retningslinjer overholdes.
2. Det skal til enhver tid hver minst 1 meter mellom hver person.
3. Det tillates ikke større grupper enn at 1-meters regelen kan overholdes
4. Enhver kommer enkelt vis inn i lokalet og samtaler foregår på 1 meters avstand.
5. Garderober og dusjer kan benyttes, men bare annenhver dusj skal benyttes slik at 1-meters
regel overholdes. Det skal ikke blandes personer fra forskjellige steder og lag i garderobene.
6. Dersom det utøves aktiviteter der det deles ball, manualer eller annet utstyr, og som
medfører felles berøringspunkt, så skal disse rengjøres i såpevann både før og etter bruk.
7. Bruk av lokalene må avklares med kommunen på forhånd gjennom bestilling av lokalet.

Utarbeidet av teknisk enhet
Revisjon nr 4

Revidert dato 08.09.20

Dato: 15.04.20
Revidert av BSN

Øksnes kommune
Teknisk enhet

8. Den som leier eller bruker lokalet må selv sørge for nødvendig personregistrering der navn
og telefon nr på alle som er i lokalet blir registrert. Det skal være et skjema for hver bruk.
Registreringsskjema skal oppbevares i minst 14 dager etter leietidspunkt.
9. Arrangementer (cup, kamper, stevner etc) skal avklares særskilt med kommunen

Kompenserende tiltak.



Det vil bli utført ekstra renhold av felles berøringspunkt i gymsalene og Øksneshallen.
Det vil bli satt ut dunker med såpevann for rengjøring av utstyr.

Revisjonen gjelder





Bakgrunn
Antall personer i hver gymsal og hver sal i Øksneshallen økes
Dusjing kan foretas med begrensinger
Pålagt bruk av registreringsskjema

Varighet
Disse retningslinjene gjelder fra publisering på kommunes hjemmeside til annen beskjed blir gitt eller
til nye retningslinjer erstatter disse.

Reaksjonsform ved brudd på retningslinjer.
Dersom det avdekkes brudd på lokale eller nasjonale retningslinjer vil gymsaler og Øksnes hallen bli
stengt for all bruk med øyeblikkelig virkning.
Kommunen vil foreta kontroller.
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