
Smittevernveileder for eeirjordhallen:

Alle har ansvar for å følge de anbefalte smiteverntltaaene  nder covid-19- tbr ddet. De tre 
hovedprinsippene for å bremse smitespredning err

1. Syae personer saal holde seg hjemme
2. God hånd- og hostehygiene og forsteraet renhold
3. Holde minst 1 meters avstand og red sere aontaat mellom personer

Leirfjord aomm ne henviser tl veileder fra Helsedireatoratet - Smitevern for idret (covid-19  og 
anmoder alle som saal ha treningstd i Leirfjordhallen om å gjøre seg ajent med smiteverntltaaene 
og informere deltaaere/foresate om gjeldende smiteverntltaa før oppstart. Veilederen gir råd om 
hvordan det på en forsvarlig måte aan ivareta smitevernet og forebygge tlfeldig easponering for og 
spredning av covid-19. 

Leietaaere er ansvarlig for at aatviteter gjennomføres på en smitevernfaglig forsvarlig måte. 
Sariflige r tner for gjennomføring av treninger sendes smitevernlege for godajenning. Alle som er 
tl stede på hver trening/aatvitet saal registreres i eget sajema som oppbevares i 1  dager før det 
maa leres. Det er arrangør som er ansvarlig for å føre og oppbevare sajemaet . Dete for å a nne 
gjennomføre smitesporing ved et  tbr dd. 

Alle saal gjennomføre håndvasa/hånddesinfeasjon ved anaomst også før de forlater hallen. 

Hallen har begrensning på antall personerr
Hel hallr Gr ppe på inntl 20 personer
2/3 hallr Gr ppe på inntl 20 personer
1/3 hallr Gr ppe på inntl 20 personer
Det betyr at hel hall har en begrensning på inntl 20 personer. Ved delt hall har hver del en 
begrensning på inntl 20 personer.  Gr ppene saal være faste fra trening tl trening.

Det er m lig for opptl 3 gr pper å trene i Leirfjordhallen samtdig. Hallen saal da deles opp ved å 
senae sailleveggene helt ned. Det er en for tsetning at gr ppene holdes adsailt  nder hele 
treningsøaten, og br aer  tgangen som er tl valgt del i hallen.  Gr ppene saal både enaeltvis og 
samlet overholde smitevernrådene. Dete innebærer også at aatviteten bør organiseres slia at 
gr ppene aommer og går tl  liae tder for å forhindre trengsel. 

Ved br a av felles  tstyr som berøres med hendene/ansiatet anbefales håndvasa/hånddesinfeasjon 
før og eter br a. Håndsprit holdes av leietaaer.

Smite via br a av felles  tstyrr

Selv om enaelte st dier viser at vir set aan påvises på fater og gjenstander fra tmer tl dager, er det 
 siaaert i hvilaen grad vir set er levedyatg og dermed i stand tl å gi syadom. For felles  tstyr som er 
mye i aontaat med hender/ansiat aan det v rderes om det er behov for rengjøring eter br a/mellom
hver øat. Det er iaae behov for rengjøring av baller i ballidret  tover normal praasis.
Deltaaere bør oppfordres tl å iaae ta seg tl ansiatet mens man bedriver aatvitet med felles  tstyr. Så
lenge god håndhygiene ivaretas før og eter br a av  tstyret, vil risiaoen for indireate smite være 
svært lav.
Ved br a av felles mater, slagp ter eller lianende  tstyr som berøres hyppig med hendene/ansiatet 
anbefales håndvasa før og eter br a, samt rengjøring av  tstyret mellom hver br aer.
Så lenge hygienerådene over følges, aan felles  tstyr benytes  middelbart av andre 
personer/lag/gr pper.
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Deling av  tstyr som innebærer svært tet aontaat med ansiat eller hender (hjelm, hansaer mv.  bør 
imidlertd begrenses. Hvis deling er nødvendig for å gjennomføre aatviteten bør  tstyret rengjøres 
eter hver br aer.
Se tabell i avsnitet om Rengjøring og desinfeasjon for seatorer  tenfor helsetjenesten (fi.no  for 
yterligere råd r ndt rengjøring av felles  tstyr.

Rengjøringsmidler for rengjøring av  tstyr holdes av leietaaer.

Annet personlig  tstyr som driaaefasae, håndale, t rnsoaaer etc. saal iaae håndteres av andre.

Foreldre og andre saal som hovedregel iaae oppholde seg på trib nen eller i hallen for øvrig. Ved 
nødvendig følge av barn saal tlsa ere registreres for evt. smitesporing. 

Garderobene er stengt inntl videree Utøvere må skife hjemme før og etter treninge

Hallen er stengt for arrangementer og kamper inntl videree
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