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Smittevernkrav i kommunale idrettsanlegg 
 
Fredrikstad kommune har følgende krav til leietakere i kommunale anlegg: 
 
Før anlegget tas i bruk 
Idrettslaget/foreningen må på forhånd vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er 
nødvendig for å kunne gjennomføre aktiviteten og samtidig ivareta anbefalte smitteverntiltak, både ved 
ankomst/avreise, under aktiviteten og ved toalettbesøk/håndvask. Aktiviteter som involverer barn eller 
personer med spesielle behov krever flere ressurser. 
Informasjon om smitteverntiltak og reglement skal gjøres tilgjengelig for alle 
trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte i god tid før oppstart av aktivitet eller arrangement.  
Begrens antall ledsagere til kun det nødvendige. 
 
Idrettslaget/foreningen bør vurdere om det er behov for informasjon på flere språk. 
Disse kan delta i aktiviteter:  
- Personer uten symptomer på sykdom  
- Personer som har vært symptomfrie i minst ett døgn 
Hvis én i husstanden har bekreftet covid-19, skal alle nære kontakter holdes i karantene. Det er ikke 
tillatt å møte på aktiviteter og trening for personer i karantene. 
Idrettslaget/foreningen skal bortvise personer som ikke følger anbefalte smittevernråd. 
Idrettslaget/foreningen må sørge for at det foreligger en plan for håndtering av personer som blir syke 
under aktiviteten, samt for rengjøring av arealene der den syke har oppholdt seg. 
 
Maks antall personer i anlegget avhenger av type aktivitet, anleggets størrelse og avstandskrav. 
Beregningen utføres av leietaker og skal til enhver tid være i henhold til gjeldende retningslinjer fra 
FHI, Helsedirektoratet og de enkelte idretters særforbund.  
 
Folkehelseinstituttet har laget et skjema for Risikovurdering ved arrangementer og Sjekkliste for godt 
smittevern i forbindelse med arrangementer. (Skjemaene finnes også i word-format på FHIs nettsider 
her.) 
 
I leieperioden 
Leietaker har kun tilgang til anlegget i avtalt leietid. 
Deltakere skal ikke møte opp før avtalt oppstart og skal forlate område ved avtalt slutt for å unngå 
samlinger i for store grupper. 
Leietiden inkluderer tid til garderobebruk og nødvendig renhold i henhold til gjeldende Smittevernkrav. 
Brudd på smittevernkrav og retningslinjer medfører utestengelse fra kommunens anlegg. 
 
Kongstenhallen: 
Publikum under arrangement tillates kun dersom hele hallen benyttes (ABC). 
Inngang: 
De som har trening på bane ABC benytter hovedinngang. 
De som skal til svømmehallen benytter hovedinngang. 
De som har trening på bane DE benytter sideinngangen. 
 
Håndhygiene og renhold 
Fredrikstad kommune gjennomfører under covid-19 pandemien renhold etter en utvidet renholdsplan, 
se vedlegg for leietakers ansvar.   
Vanlig rengjøringssåpe og vann er godt nok for rengjøring og håndvask! 
 
Håndhygiene bør utføres som et minimum: 
• Før og etter aktiviteten 
• Etter toalettbesøk 
• Etter hosting/nysing 
• Etter snyting/tørking av snørr 
• Før og etter eventuelle måltider 
 

https://www.fhi.no/contentassets/541ddf1710324c02a635795428749389/risikovurdering-ved-arrangementer-for-barn-og-unge-av-lengre-varighet.pdf
https://www.fhi.no/contentassets/541ddf1710324c02a635795428749389/sjekkliste-for-godt-smittevern.pdf
https://www.fhi.no/contentassets/541ddf1710324c02a635795428749389/sjekkliste-for-godt-smittevern.pdf
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/
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Leietaker er ansvarlig for at smittevernkravene overholdes! 
 
Idrettslaget/foreningen skal ha oversikt over hvem (navn og telefonnummer for kontakt) som er 
tilstede for å sikre en rask eventuell smitteoppsporing.  

I tillegg har de fleste særforbund utarbeidet egne koronavett regler og tiltak som gjelder deres 
idrett. 
 
Kommunen sørger for grunnleggende, daglig renhold. 
 
For mer informasjon og oppdaterte nyheter fra Fredrikstad kommune, Se våre temasider. 

 
Link til lovtekst: 
Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften): 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470 
 
Regjeringen.no: Spørsmål og svar om arrangementer: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-
koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-arrangementer/id2703876/ 

 
Andre nyttige linker: 
Smittevernveiledere for idrett og arrangement: 
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19 
 
Dagens regler for gjennomføring av arrangementer finnes her:  
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-fornoyelsesparker-og-frivillige-
organisasjoner 
 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-
yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/ 
 

 
 

http://www.fredrikstad.kommune.no/korona
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-arrangementer/id2703876/
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-arrangementer/id2703876/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-fornoyelsesparker-og-frivillige-organisasjoner
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-fornoyelsesparker-og-frivillige-organisasjoner
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