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1 MÅLSETTING OG GENERELLE SMITTEVERNHENSYN
1.1 Målsetting
Denne smittevernprotokollen har som mål å bidra til et trygt arrangement i tråd med gjeldende
retningslinjer ift Covid-19.
1.2 Nasjonale råd og anbefalinger
12. februar 2022 fjernet Regjeringen alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert
antallsbegrensninger for arrangementer, krav om munnbind og en meter avstand. Om
regjeringen skulle innføre nye tiltak i forkant av gjennomføringen av Extra UM Innendørs, så vil
disse tiltakene også gjelde for arrangementet.
1.3 Generelle smittevernhensyn
Smittespredningen er fortsatt stor i Norge, og vi ønsker å bidra til å begrense evt
smittespredning så mye som mulig. Vi har derfor følgende oppfordringer til alle som skal delta
på arrangementet:
•
•
•
•

HOLD AVSTAND – Hold avstand til andre når dette er mulig
SYKDOM – ikke kom på arrangementet om du er syk
HYGIENE – vask hendene ofte, benytt håndsprit som er tilgjengelig i hallen
MUNNBIND – vi anbefaler bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde avstand

2 UTØVERE OG STØTTEAPPARAT
•
•

Utøvere, trenere og annet støttepersonell som er syke oppfordres til å avstå fra å delta,
og vi anbefaler derfor at man tester seg med hurtigtest ved symptomer.
Støtteapparat i klubbene/kretsene bør tenke gjennom hvordan man håndterer smitte
som evt skulle oppstå under arrangementet, ift å selv kunne iverksette tiltak for å
begrense videre smittespredning.

3 PUBLIKUM
•

Det vil ikke være noen antallsbegrensning ift publikum utover den generelle
publikumskapasiteten til hallen

4 KIOSK
•
•
•

Det vil være kiosk med servering av mat og drikke for publikum og utøvere
Maten vil bli servert på en hygienisk og trygg måte
Vi oppfordrer alle til å holde avstand i kiosk-kø, og til å benytte munnbind om det ikke
er mulig å holde avstand

5 MEDIA
•
•

Media vil ha et eget definert område i hallen
Det vil være en egen intervju-sone i hallen
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6 RENHOLD OG HYGIENE
•
•
•
•

Arrangør vil ha ekstra fokus på renhold og hygiene under arrangementet.
Håndsprit vil være tilgjengelig ved inngang til hall, i kiosk, og utplassert på andre
naturlige steder
Berøringsflater og utstyr vil bli rengjort med jevne mellomrom i løpet av arrangementet
Toaletter vil bli rengjort regelmessig – vi oppfordrer alle til å ivareta god hygiene ved
bruk av toaletter

7 POSITIVE TESTER UNDER ARRANGEMENTET
Om man skulle teste positivt for Covid-19 under arrangementet, anmoder vi om at man avstår
fra videre deltagelse, gjør tiltak for å begrense videre smittespredning (ref pkt 2), og oppfordrer
ellers til digital registrering av positive tester i digitale smittesporingssystem.

8 KONTAKTER
Spørsmål eller avklaringer knyttet til Smittevern kan rettes til:
•
•
•

Eivind Elnan, Smittevernansvarlig
Mobil 930 64 634
Epost: eelnan.74@gmail.com

•
•
•

Petter Spolén, Stevneleder
Mobil 930 80 263
Petter.spolen@gmail.com
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