
Plan for forebygging av Covid-19 på Camp Sola 2021 

 
 

Hva Hvordan Hvem             
Informasjon Helsedirektoratets informasjonsplakater henges ved 

toaletter og samlingspunkt. 
 

Fastansatte 
 
Sommerjobb 
ansatte 
 

Ved oppstart av måltider og andre 
informasjonspunkter minnes det om aktuelle 
smitteverns hensyn. 

Unngå deling av drikkeflasker. 
Plakater med påminnelse henges ved anbefalt 
oppbevaringssted + egne drikkeflasker deles ut til 
alle deltakerne. 

Mistanke om 
sykdom 

Isoler den syke på avsatt rom. *Se oversikt over 
symptomer under. 
 

Beredskaps- 
gruppen 
Koronakomite 
Beredskaps- 
gruppen 
 
Beredskaps- 
gruppen 
 
Beredskaps- 
gruppen 
 
Renholdere 
 
 
Beredskaps- 
gruppen 
 
Daglig leder/ 
beredskaps- 
gruppen/ 
ledsager 
 
 
 
 
 
Beredskaps- 
gruppen 
 
Koronakomite 
 

Den syke, og den som bistår den syke, skal ta på 
munnbind. To meters avstand tilstrebes. 

Ved behov for toalett, skal dette ikke brukes  
av andre før det er rengjort.  

De som har vært i kontakt med den syke må vaske 
hender. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre 
områder der den syke har oppholdt seg med vanlige 
rengjøringsmidler.  

 
Eiendeler pakkes ned av voksne. Bruk hansker og 
munnbind. Sengetøy legges i gjennomsiktige sekker 
og merkes med smitte. 
 

Foresatte varsles om at deltaker er syk 
og må hentes. 

Deltagere som får bekreftet  
covid-19-sykdom, skal følges opp av helsetjenesten 
for å få forsvarlig helsehjelp. Eventuell testing 
avklares med lege etter gjeldende retningslinjer.  
 
Kommunehelsetjenesten vil kartlegge og  
følge opp nærkontakter til covid-19-positive 
personer i henhold til gjeldende anbefalinger. Sola 



Turn bistår med oppdaterte deltager, trener og 
dugnadslister med kontaktinformasjon. 
 

Daglig leder 
Listeansvarlig 
for Camp Sola 
 

Drikkeflasker Alle gymnaster bruker kun egen drikkeflaske, 
merket med navn. Vannfast tusj finnes på 
Campkontor (disse sprites etter bruk) 
 
Ved påfylling av vann skal flasken ikke være i 
kontakt kranen. 
 

 

Trening Alle gymnaster og trenere vasker/desinfiserer 
hender før de går inn i hall og til aktuelt 
treningsområde.  

Trenere 
 
 
Gymnaster 
Trenere 
 
Trenere 
Gymnaster 

Alle har egne drikkeflasker merket med eget navn. 
Drikkeflasker deles ikke mellom deltagere. 
 

Trening foregår med treningstøy på. Bar overkropp 
ikke tillat av smittevernhensyn. 

Måltider Ingen skal dele mat og drikke. Alle 
 
Fast ansatte 
Sommerjobb 
ansatte  
 
Kjøkken 
personalet 
 

• Mat tilberedes på Campen i henhold til gjeldende 
retningslinjer for kantiner og serveringssteder. 

Alle SKAL bruke hånddesinfeksjonsprit før de får mat 

Oversikt over bespisning, servering, søppel samt inn 
og utgang merkes godt i hallen. 
 

Overnatting Deltakere sover lagvis Campkomite 
 
 
Campkomite 
 
 
 
Renholdere 
 
Campkomite 
ALLE 

Egne lister over romfordeling med 
kontaktinformasjon og leder ansvar oppbevarer på 
Campkontor og hos nattevakt. 
Endringer meldes til Campkontor. 
 

Rengjøring av toalettfasiliteter og kontaktflater 
rengjøres etter egen plan for rengjøring. 
Renholderne fører lister med tidspunkt for når 
områder er rengjort. 
 

Tilrettelegge for minst 1 meters avstand mellom  
soveplassene til personer som ikke tilhører samme 
husstand. 
 



ALLE deltakere utøver anbefalt håndvask/ hygiene 
hver gang de ankommer Sola vgs og etter 
toalettbesøk. Se ellers egne anbefalinger. 
 

Kiosk Hender sprites ved ankomst til kiosk. 
 

Kioskansvarlig 
Fastansatte 
 
 
 
Sommerjobb 
ansatte 
 
 

• Kiosken holdes til enhver tid ren og ryddig  

Ingen selvbetjening  
 

• Engangshansker brukes ved håndtering av mat. 
Byttes mellom hver gang. 

Dersom to personer tilstede; en håndterer mat og 
varer den andre betaling. 

Betalingsterminal tørkes over ved kioskvaktens 
slutt. 

Aktiviteter Mulighet for opprettholdelse av håndhygiene ved 
alle aktiviteter. Håndvask eller desinfeksjonssprit 
mellom hver trening. 
 

Campkontor 
Trenere 
 
Campkomite 

Aktiviteter gjennomføres i de faste grupper 
gjennom hele uken. Gruppestørrelsen skal ikke 
overstige 40 personer.  
 

Renhold • Toaletter og vaskeservanter skal rengjøres 
minimum 2 ganger daglig. 
Dusjer rengjøres minimum 2 ganger. Renholderne 
fører lister med tidspunkt for når områder er 
rengjort. 
 

Renholdere 
 
 
 
 
 
 
Renholdere 
 
 
 
 
Kjøkken pers. 
 
 
 
 
Renholdere 

Engangs papirhåndklær og såpe skal være 
tilgjengelig. Søppel tømmes minimum 2 ganger 
daglig. 
 

• Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk. 
Alt av kjøkkenutstyr vaskes i oppvaskmaskin. 
Under bespisning vil det bli brukt engangs 
tallerkener, engangsbestikk og engangskopper 
 

Dørhåndtak, trappegelendre og andre gjenstander 
som ofte berøres rengjøres minimum 2 ganger 
daglig. Renholderne fører lister med tidspunkt for 
når områder er rengjort. 

• Stoler og bordflater rengjøres etter bruk. 
•  



Ved vask av overflater er det ikke nødvendig å 
bruke ekstra beskyttelsesutstyr. Vask hender etter 
at rengjøring er utført, også hvis man har  

• brukt hansker. 

Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon 
rutinemessig. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må 
synlig skitt først tørkes bort med klut eller 
tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. 
Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert 
desinfeksjon og SCREEN. 

Dersom behov for ekstra renhold, kontakt 
Campkontor. 
 
Se ellers egen rengjøringsplan. 

Kontinuerlig 
evaluering 
av tiltak 

Daglige evaluering/ statusmøter  
i forbindelse med trenermøte hver kveld kl 22:00 
 

Campkomite 
Trenere 
 
 
Coronakomite 
Campkontor 

Dersom endring i rutiner informeres dette til alle 
trenere, ledere og frivillige. 
ev. deltakere. 
 

Nærkontakter Redusere antall nærkontakter ved å  
dele gymnastene i faste grupper  
 

• Håndhilsning og klemming bør unngås. 

• Deltakerens behov for omsorg må ivaretas.  

• Vask/desinfiser hender etter fysisk kontakt. 
 

Campkomite 
 

Håndhygiene 
 Når SKAL håndvask/-desinfeksjon utføres: 

• - Ved ankomst ulike områder og treningsarenaer for 
campen. 

• - Før måltider/mathåndtering 

• - Etter toalettbesøk 

• - Ved synlig skitne hender 

• - Etter kontakt med kroppsvæsker  

• (eksempelvis etter å ha pusset nesen) 

• - Etter kontakt med dyr 

 

Hånddesinfeksjon vil være tilgjengelig ved alle 
fasiliteter. 

Både håndvask og alkoholbasert hånddesinfeksjon 
er som regel effektivt. 

 
ALLE 
 
 
Campkontor 



Normalt anbefales håndvask med såpe og vann. 
Alkoholbasert hånddesinfeksjoner enkelt å gjøre 
tilgjengelig og skånsomt for huden.  
 

Dusj Rengjøring minimum 2 ganger daglig. Renholderne 
fører lister med tidspunkt for når områder er 
rengjort. 
 

 
Renholdere 

  



Nyttig kontaktinformasjon  
Camp Sola sin døgnbemannede vakttelefon  
telefon: 468 41 545 
 
 
Jørn Arild Vika  
Daglig leder i Sola Turn 
telefon: 932 90 900 
e-post: jorn.vika@solaturn.no 
 
 
Anita Horpestad Brede  
Listeansvarlig for Camp Sola 
telefon: 996 38 781 
e-post: anita@solaturn.no 
 
 
 
Kim Salte 
Kommuneoverlege 
e-post: kim.salte@sola.kommune.no 
telefon: 974 22 920 
 
 
Pernille Hegre Sørensen  
Kommuneoverlege 
telefon: 945 46 433 
e-post: pernille.hegre.sorensen@sola.kommune.no 

 
 
FHI: 815 55 015 (åpen hverdager kl 08.00-15.30) 
 
 
Lokal informasjonstelefonen for Korona  
telefon: 51 50 72 20  
(åpen hverdager kl 08.30-15.00) 
 
 
Legevakt: 116 117 
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Nyttig informasjon fra folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og 
Regjering: 
 
 
Oversikt over Nasjonale tiltak gitt av Regjeringen: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-
tiltak/id2826828/ 
 
 
Helsedirektoratets «Smittevern for idretten»: 
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19 
 

 

 
Lokale smittevernregler i gjeldende i Sola Kommune: 
https://www.sola.kommune.no/informasjon-om-korona/regler-og-anbefalinger/ 
 
 

Råd for organiserte fritidsaktiviteter fra Folkehelseinstituttet (FHI): 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-
yrkesgrupper/rad-for-musikkovelser-og-andre-organiserte-kulturaktiviteter/?term=&h=1 
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Tabell. Typiske symptomer ved covid-19, forkjølelse og allergi.  

  
Symptomer 

Akutte luftveisinfeksjoner Allergi 

Covid-19 Forkjølelse Influensa 

Feber Hovedsymptom* Sjelden Vanlig Sjelden 

Hoste Hovedsymptom* Vanlig Vanlig Noen ganger 

Tungpustethet Hovedsymptom* Nei Sjelden Noen ganger 

Hodepine Vanlig Noen 
ganger 

Vanlig Noen ganger 

Slapphet Vanlig Noen 
ganger 

Vanlig Noen ganger 

Nedsatt lukte- 
og/eller 
smaksans 

Vanlig Noen 
ganger 

Noen 
ganger 

Noen ganger 

Muskelverk Vanlig Noen 
ganger 

Vanlig Sjelden 

Sår hals Noen ganger 
(vanlig hos barn) 

Vanlig Vanlig Sjelden (men kløe kan 
forekomme) 

Rennende 
eller tett nese 

Noen ganger Vanlig Noen 
ganger 

Vanlig 

Nysing Sjelden Vanlig Sjelden Vanlig 

*Hovedsymptom er her definert ut ifra WHOs kriterier for mistenkt covid-19. 

Sykdommen kan hos et mindretall også gi et bredt spekter av andre symptomer som 

kvalme/oppkast, diare, magesmerter, utslett og mentale forandringer som forvirring og 

svimmelhet.   

 

  



Sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med leir og aktiviteter av lengre varighet 
 

Tiltak Merknad 

Arrangørens overordnede ansvar   

Gjøre seg kjent med gjeldende nasjonale og kommunale 
retningslinjer 

 

Vurdere om aktiviteten omfattes av 
arrangementsbestemmelsene 

 

Utføre en risikovurdering for aktiviteten  

Sørge for at ansatte er kjent med og får opplæring i 
gjeldende smitteverntiltak 

  

Informere deltakere/utøvere/publikum om gjeldende 
smitteverntiltak før oppstart. Vurdere om informasjonen 
bør gjøres tilgjengelig på flere språk.  

 

Sørge for at det foreligger en plan for håndtering, 
isolering og oppfølging av mistenkt smittede 

  

Sørge for å ha oversikt over hvem som er tilstede på 
aktiviteten for å kunne bistå kommunen ved en ev. 
smitteoppsporing 

 

Sikre at det er tilstrekkelig med ledere/instruktører for å 
kunne ivareta anbefalte smitteverntiltak. 

  

Hygienetiltak   

Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved 
alle håndvaskstasjoner og toaletter 

  

Sikre tilstrekkelig antall tilgjengelige punkter for 
håndvask/hånddesinfeksjon for deltakerne 

  

Henge opp plakater om håndvaskrutiner og 
hostehygiene 

  

Renhold   

Lage en plan for renhold som beskriver hyppighet og 
metode 

  

Plan for forsterket renhold av sanitæranlegg og hyppig 
berørte kontaktflater 

  

Redusert kontakt mellom personer   

Sikre at arealene er tilstrekkelig store til å ivareta 
avstandsanbefalinger 

  

Dele inn deltakerne i mindre grupper ved behov  

Legge til rette for at trengsel kan unngås, for eksempel 
ved å ha forskjellige oppmøtetider eller oppmøtesteder 
for ulike grupper. 

 

Vurder å introdusere merking på gulv for å sikre avstand 
i områder der det kan oppstå trengsel 

 

Begrense antall ledsagere utover det som er nødvendig   

  



Risikovurdering ved leir og aktiviteter av lengre varighet 
 

Risikofaktor   Vurdering   Risikoreduserende tiltak   

Innendørs eller 
utendørs aktiviteter   

Det er større smitterisiko ved 
innendørs aktiviteter enn 
utendørs   

Vurder om hele eller deler av 
aktiviteten kan holdes 
utendørs 

Antall 
ledere/instruktører  

For få ledere/instruktører øker 
risiko for smitte  

Øke antall ledere/instruktører 

Antall deltakere  Et stort antall deltakere øker 
risiko for smitte  

Begrense antall deltakere  

Deltakere fra 
geografiske 
områder med ulikt 
smittepress 

 Gir større risiko for 
smittespredning mellom 
geografiske områder   

Vurdere å redusere totalt 
antall deltakere og/eller 
redusere gruppestørrelse.  

Felles 
måltider/servering av 
mat og drikke 

Felles måltider med tett kontakt 
kan øke risiko for smitte    

God håndhygiene 
 
Tilrettelegge for god avstand 
mellom gruppene under 
måltidene eller måltider til 
forskjellige tider for ulike 
grupper 
  

Overnatting Overnatting vil kunne øke 
graden av nærkontakt mellom 
deltagerne 

Tilrettelegge for at deltakere 
fra samme gruppe sover 
sammen 
 
Tilrettelegge for 1 meters 
avstand mellom soveplassene  
 

Sanitæranlegg Bruk av felles sanitæranlegg kan 
øke risiko for smitte 

Sørge for tilstrekkelig tilgang 
på og renhold av 
sanitæranlegg 

Transport   Transport til og fra aktiviteter er 
ofte forbundet med smitterisiko 
på grunn av tett kontakt   

Begrense bruk av offentlig 
transport der det er mulig  
 
Ved organisert transport kan 
de som tilhører samme 
gruppe sitte sammen  

 
 


