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Retningslinjer for trening under smittevernreglene – 
NIH Svømmeskole koronavettregler 
Skrevet av: Bjørn Harald Olstad, dato: 03.08.2020, sist revidert 15.12.2021 (markert med blått) 
Godkjent av: Lise Sofie Woie, øverste HMS-leder/adm.dir (forhenværende) 

Innledning 

Dette dokumentet inneholder tiltak for å hindre spredning av koronaviruset (covid-19). Det er viktig 
at alle deltakere, foresatte og ansatte er symptomfrie og ikke har vært i kontakt med personer som 
har fått påvist covid-19 de siste 10 dagene. Risiko for smitte øker når det er kort avstand mellom 
personer og med tiden man er sammen. 

NIH Svømmeskole skal sørge for at aktiviteten gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. 
Dette krever et godt samarbeid mellom ansatte, instruktører, deltakere, foresatte og andre som er 
tilknyttet aktiviteten. Koronavettereglene baserer seg på anbefalinger fra Helsedirektoratet med 
smittevern for idrett, Norges Svømmeforbund og Norges idrettshøgskole sine interne retningslinjer 
som baserer seg på Oslo idrettskrets sine anbefalinger utarbeidet i samarbeid med Oslo kommune. 

Koronavettreglene til NIH Svømmeskole oppdateres fortløpende i tråd med når retningslinjer og 

anbefalinger fra myndighetene endres. Det kan også forekomme endringer på kort varsel basert 

på løpende erfaringer som gjøres etter at kursrunden har begynt. 

Reglene er sist oppdatert 15.12.2021. 

Ansvar 

Alle ansatte, instruktører og ansvarlige ved NIH Svømmeskole i tillegg til deltagere og foresatte har 
til enhver tid ansvar for å holde seg oppdatert om hva som er gjeldene retningslinjer for 
gjennomføring av svømmekurs ved NIH Svømmeskole. 

Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet. Retningslinjer 
ved deltagelse på aktiviteter arrangert på Norges idrettshøgskole. 

1. Syke personer og personer med luftveissymptomer må holde seg hjemme 

2. Hold en meters avstand i fellesarealer. Bruk munnbind der det ikke er mulig å holde en meters 
avstand. (servicetorget har munnbind ved behov) 

3. God håndhygiene herunder hånddesinfisering ved ankomst og avreise (antibac bør medbringes 
for å unngå kø ved dispensere) 

4. Toaletter er tilgjengelige 

5. Garderober er ikke tilgjengelige, bortsett fra i svømmehallen, men kun ved ankomst til 
svømmekurs 

6. Det tillates ikke publikum (foreldre, besteforeldre eller andre) på tribune under svømmekurset 
Dispensasjon fra dette gis til foreldre med 4-6 år gamle barn som er avhengig av hjelp for å 
tørke seg å skifte etter svømmekurset. Utover dette er det kun spesielle grunner og behov som 
gjør at en voksen kan være med barnet inn i svømmehallen. Dette må først avtales med 
svommeskole@nih.no. Det er kort vei fra NIH til skogen og Sognsvann som er et ypperlig 
område for en liten trenings- eller spasertur. Det er også et stort uteområde ved friidrettsbanen 
og utenfor svømmehallen.  

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19
https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/#1590750874397-466f22a8-68f2
https://www.nih.no/tjenester-og-verktoy/utleie/utleie-covid-19/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/
mailto:svommeskole@nih.no
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Generelle regler for gjennomføring av svømmeopplæring: 
• NIH Svømmeskole er den ansvarlige arrangør av den organiserte idrettsaktiviteten 

(svømmeopplæring). 

• Svømmeopplæringen vil utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets smitteverntiltak 

overholdes. 

• Emilie Simonsen er definert som smittevernansvarlig på tirsdager og torsdager. Hun er til stede 

ved all svømmeopplæring og sørger for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra 

offentlige helsemyndigheter, særidrettslige koronavettregler, NIH Svømmeskole 

koronavettregler og gjeldende sikkerhetsforskrift. I tilfeller hvor hun ikke kan stille, skal det 

utnevnes en stedfortreder. 

• NIH Svømmeskole vil sørge for nødvendig opplæring og informasjon til instruktører, deltakere 

og foresatte. 

• Oppmøtelister føres over deltagerne på hvert kurs og skal sikre at NIH Svømmeskole til enhver 

tid har en oversikt over hvem som er til stede på de ulike opplæringstidspunktene og i de ulike 

gruppene, slik at evt. smittesporing er mulig. Da det i utgangspunktet er foresatte som har 

meldt barna på som deltagere vil de bli kontaktet ved smittesporing. Da det ikke vil være 

praktisk mulig på nåværende tidspunkt å loggføre alle foresatte som har vært innom NIH i 

forbindelse med svømmekursene så har risikoanalysen identifisert det som svært viktig at 

foresatte selv er bevisst på når/hvem som har fulgt barnet sitt på svømmekurs og har oppholdt 

seg inne i NIH sin bygningsmasse.  

• Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med svømmeopplæringen 

o Alle skal vaske hender før og etter svømmekurset, samt ved toalettbesøk. 

o Det er plassert dispensere med hånddesinfeksjon ved inngangspartiet til NIH samt 

ved svømmehalls-garderobene. 

• Det vil bli gjennomført desinfisering av kontaktflater mellom gruppene (for eksempel utstyr 

brukt i opplæringen og sitteplasser på tribunen).  

• Garderobene tilknyttet svømmehallen skal benyttes og oppholdet skal være kortest mulig. 

Dvs. at man kun kler av seg i garderoben før man går rett i dusjen og ned i svømmehallen. 

• Etter kurset skal ikke garderobene benyttes og vi oppfordrer deltagere til å forsøke å spre seg 

slik at ikke alle benytter sonen sin på tribunen, men også området over/bak tribunen, skifte-telt 

eller toalettene etter endt kurs. 

o Tøy og sko må da medbringes ned i svømmehallen og man dusjer når man kommer hjem.  

• Alle forlater svømmehallen gjennom tribuneutgangen for å begrense nærkontakten med andre 

deltagere i garderobene. Utgangen øverst på tribunen leder ut til rundkjøringen foran NIH og vi 

anbefaler at foreldre igjen møter barnet sitt her. 

• Et godt tips når det gjelder å skifte på tribunen er å benytte en skifteponcho. Dette er et meget 

egnet plagg for raskt og privat kunne skifte på tribunen. 

• Kursavslutning/avreise. Inntil videre vil det ikke bli gjennomført frilek de siste 5 min på kurset 

og kurset avsluttes 5 min før oppsatt tid. Dette for å unngå at deltagere fra en gruppe kommer i 

kontakt med deltagere fra en annen gruppe. Dette er også for å imøtekomme FHI sitt krav om 

tilrettelegging for å forhindre trengsel når grupper kommer og går. Her må vi be om at dere er 

ekstra oppmerksomme slik at vi kan få til smidige overganger mellom de ulike kursgruppene. 

• Hvis man trenger drikkeflaske under kurset, skal denne være forhåndsfylt før ankomst. 

• Deltakerne skal ikke dele personlig utstyr der det er tett kontakt med ansikt og 

hender. For eksempel: vannflasker, badehetter, neseklype og svømmebriller. Hvis utstyret ikke 

er i bruk, må det ligge godt adskilt fra andre sitt og annet utstyr. 

https://www.google.com/search?q=skifteponcho&oq=skifteponcho&aqs=chrome..69i57j0l3.449j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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NIH Svømmeskole har gjennomført en risikovurdering av mulig smittefare. Basert på 

risikovurderingen har NIH Svømmeskole utarbeidet vedlagte plan, og iverksetter tiltak for å hindre 

smittespredning i forbindelse med svømmekursene.  

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter 

• Personer som er smittet av korona, som sitter i karantene eller som har symptomer på 

luftveisinfeksjon. 

• Personer som ikke følger de instruksjoner NIH Svømmeskole gir for utøvelse av aktiviteten. 

Ved mistanke eller bekreftet smitte 

Ved akutte luftveissymptomer når NIH Svømmeskole er til stede på campus, skal vedkommende 

forlate campus så snart som mulig. Leietager som får bekreftet covid-19 sykdom skal følges opp av 

helsetjenesten. 

• Les mer under Covid-19, Smittehåndtering om hva som skal gjøres hvis det er mistanke om 

smitte under svømmeopplæringen. 

• Ved bekreftet smitte må NIH Svømmeskole kontakte Vakttjenesten/Servicetorget ved NIH + 

smittesporing-leietager@nih.no som kontakter lokale helsemyndigheter. 

• Mottak og behandling av varselet vil ivareta personvernet på en forsvarlig måte. 

Oppgaver NIH Utleie: 

- Ta kontakt med renholdsseksjonen (renhold-support@nih.no) så snart det foreligger 
mistanke om koronasmitte for å sikre at områder som har vært i bruk av leietager ansatt 
med symptomer avstenges og rengjøres.  

- Kursdeltager (foresatte) varsler eventuelt smitte ved å sende e-post til smittesporing-
leietager@nih.no 

- Bistå helsetjenesten med smittesporing i samarbeid med NIH Svømmeskole. 
- Øvrig informasjon vedrørende smittehåndtering ved NIH. 

 

Reise og transport til svømmekurs  

Deltakere og foresatte oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med 

reise til og fra svømmeopplæringen. 

 

Oppmøtetidspunkt og sted for deltagelse på svømmekurs 

Alle deltagere må møte presist i garderoben til oppsatt tid. Dette for å unngå et stort antall 

deltagere/foresatte i garderoben og overlapp med andre kursgrupper. Vennligst ikke gå inn før deres 

oppmøtetidspunkt og vennligst ikke vær ute i god tid. Hvis dere ankommer før deres 

oppmøtetidspunkt, vennligst vent utenfor og hold god avstand til andre deltagere/foresatte. 

For å unngå trengsel i garderober er det viktig at ingen møter opp før tiden. Det er også viktig at 

ingen går inn i svømmehallen før kurset foran er avsluttet. For å ivareta smittevern så utgår 5 min 

frilek inntil videre. Dette er beskrevet under generelle regler, Kursavslutning/avreise. 

 

 

https://www.nih.no/tjenester-og-verktoy/utleie/utleie-covid-19/smittehandtering/
mailto:smittesporing-leietager@nih.no
mailto:renhold-support@nih.no
mailto:smittesporing-leietager@nih.no
mailto:smittesporing-leietager@nih.no
https://www.nih.no/tjenester-og-verktoy/utleie/utleie-covid-19/smittehandtering/
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16.30-17.05 Kurstidspunkt 1 Tirsdag  Kurstidspunkt 1 Torsdag 

Oppmøte fra kl. 16.15 Sjøstjerne (maks 18 deltagere)   Sjøstjerne (maks 18 deltagere) 

 

17.20-17.55 Kurstidspunkt 2 Tirsdag  Kurstidspunkt 2 Torsdag 

Oppmøte kl. 16.57 Sjøstjerne (maks 18 deltagere)   Sjøstjerne (maks 18 deltagere) 

Oppmøte kl. 17.02 Gullfisk 1+2 (maks 12+12 deltagere)  Gullfisk 1+2 (maks 12+12 deltagere) 

Oppmøte kl. 17.06 Gullfisk 3+4 + (maks 14 deltagere) Gullfisk 3+4 (maks 14 deltagere) 

Oppmøte kl. 17.10 Sel + Delfin (maks 20 deltagere) Sel + Hai (maks 20 deltagere) 

 

18.10-18.45 Kurstidspunkt 3 Tirsdag  Kurstidspunkt 3 Torsdag 

Oppmøte kl. 17.47 Sjøstjerne (maks 18 deltagere) Sjøstjerne (maks 18 deltagere) 

Oppmøte kl. 17.52 Gullfisk 1+2 (maks 12+12 deltagere) Gullfisk 1+2 (maks 12+12 deltagere) 

Oppmøte kl. 17.56 Gullfisk 3+4 (maks 14 deltagere) Gullfisk 3+4 (maks 14 deltagere) 

Oppmøte kl. 18.00 Sel + Delfin (maks 20 deltagere) Sel + Hai (maks 20 deltagere) 

  

19.00-19.35 Kurstidspunkt 4 Tirsdag  Kurstidspunkt 4 Torsdag 

Oppmøte kl. 18.40 Gullfisk 1 + 2 (maks 18 deltagere)  Gullfisk 1 + 2 (maks 18 deltagere) 

Oppmøte kl. 18.45 Gullfisk 3 + 4 (maks 14 deltagere)  Gullfisk 3 + 4 (maks 14 deltagere) 

Oppmøte kl. 18.50 Delfin + Hai (maks 20 deltagere)  Delfin + Hai (maks 20 deltagere) 

Garderobe og dusj 

For at garderoben skal benyttes kortest mulig så ber vi om at alle deltagere har skiftet til 

svømmetøy hjemme slik at man kun behøver å kle av seg yttertøyet i garderoben. Yttertøy og 

skotøy pakkes ned i bagen/sekken/posen, etc. og tas med ned i svømmehallen og legges på tribunen 

innenfor den anviste sonen (se senere i dokumentet). Vi ber derfor om at deltagere ikke har med seg 

verdisaker på svømmekursene. For å både opprettholde vannkvaliteten i bassenget samt 

smittevernhensyn så er det viktig at alle deltagere vasker seg grundig med såpe i dusjen før de går 

ned i svømmehallen. Annenhver dusj er stengt slik at man kan holde 1 meter avstand. Det er 12 

tilgjengelige dusjer i hver garderobe. 

For at færrest mulig personer skal oppholde seg i garderobe og dusj samtidig, ber vi om at foresatte 

som ikke må følge sine barn inn i garderoben vennligst unngår dette. 

Så langt det er mulig vil en mannlig og kvinnelig instruktør ved NIH Svømmeskole være til stede i 

garderobene under de gitte tidspunktene for å assistere deltagerne med å opprettholde den 

anbefalte avstanden på minimum 1m, helst mer og at det ikke er for mange personer samtidig i 

garderoben. I tillegg ber vi om bistand fra de foresatte som må oppholde seg i garderoben/dusj for å 

ivareta sin deltager om at minimum 1m avstanden blir opprettholdt.  
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Oppmøte i svømmehallen 

For at færrest mulig personer skal oppholde seg i nærheten av hverandre så har vi delt inn 

svømmehallstribunen i tre soner. Det er viktig at deltagerne sitter i ro på tribunen på anviste plasser 

inntil svømmekurset begynner. Etter den første kurstimen vil deltagerne bare legge fra seg sine 

sekker/bagger på tribunen og møte i sin sone rundt bassenget. Det er kun foresatte som må 

oppholde seg i svømmehallen og som har fått spesiell tillatelse som kan bli med deltageren inn på 

tribunen. Det er også viktig at familiemedlemmer ikke sitter rett ved siden av hverandre på tribunen, 

men har ett sete mellom seg. Dette er for å overholde 1 meters avstand til de som sitter på raden 

foran og bak. 

https://arkitektur-n.no/prosjekter/rehabilitering-av-norges-idrettshogskole 

Gjeldende soner for de ulike kursgruppene: 

16.30-17.05 Kurstidspunkt 1 Tirsdag  Kurstidspunkt 1 Torsdag 

Møter på nedre del av tribunen i sin sone 

Sone 1: Sjøstjerne (maks 18 deltagere)   Sone 1: Sjøstjerne (maks 18 deltagere) 

17.20-17.55 Kurstidspunkt 2 Tirsdag  Kurstidspunkt 2 Torsdag 

Møter på øvre del av tribunen i sin sone 

Sone 1: Sjøstjerne (maks 18 deltagere)   Sjøstjerne (maks 18 deltagere) 
Sone 2: Gullfisk 1 + 2 (maks 24 deltagere)  Gullfisk 1 + 2 (maks 24 deltagere) 
Sone 3: Gullfisk 3 + 4 (maks 14 deltagere) Gullfisk 3 + 4 (maks 14 deltagere) 
Sone 4: Sel (maks 10 deltagere) under stupetårnet Sel (maks 10 deltagere) 
Sone 5: Delfin (maks 10 deltagere) 1m stupebrett ved vinduet Hai (maks 10 deltagere) 

 

18.10-18.45 Kurstidspunkt 3 Tirsdag  Kurstidspunkt 3 Torsdag 

Møter på nedre del av tribunen i sin sone 

Sone 1: Sjøstjerne (maks 18 deltagere) Sjøstjerne (maks 18 deltagere) 
Sone 2: Gullfisk 1 + 2 (maks 12+12 deltagere) Gullfisk 1+2 (maks 12+12 deltagere) 
Sone 3: Gullfisk 3 + 4 (maks 14 deltagere) Gullfisk 3+4 (maks 14 deltagere) 
Sone 4: Sel (maks 10 deltagere) under stupetårnet Sel (maks 10 deltagere) 
Sone 5: Delfin (maks 10 deltagere) 1m stupebrett ved vinduet Hai (maks 10 deltagere) 
 

19.00-19.35 Kurstidspunkt 4 Tirsdag  Kurstidspunkt 4 Torsdag 

Møter på øvre del av tribunen i sin sone 

Sone 1: Gullfisk 1 + 2 (maks 12 + 12 deltagere)  Gullfisk 1 + 2 (maks 12 + 12 deltagere) 
Sone 2: Gullfisk 3 + 4 (maks 14 deltagere)  Gullfisk 4 (maks 14 deltagere) 
Sone 3: Delfin + Hai (maks 20 deltagere)  Delfin + Hai (maks 20 deltagere) 

Sone 1, Nedre del markert II på gulvet 

og stolene med sort/gul tape 

Inndeling for oppmøte i svømmehall 
Sone 1, Øvre del markert I på gulvet 

og stolene med sort/rød tape 

Sone 2, Nedre del markert II på gulvet 

og stolene med sort/gul tape 

Sone 2, Øvre del markert I på gulvet 

og stolene med sort/rød tape 

Sone 3, Nedre del markert II på gulvet 

og stolene med sort/gul tape 

Sone 3, Øvre del markert I på gulvet 

og stolene med sort/rød tape 

https://arkitektur-n.no/prosjekter/rehabilitering-av-norges-idrettshogskole
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Etter gjennomført Svømmeopplæring og avreise 

Alle må etter endt svømmekurs tørke seg å skifte enten på tribunen, i skifte-telt som er plassert over 

tribunen, øvrig område over/bak tribunen eller toalettene og dusje når man kommer hjem. Vi 

oppfordrer deltagerne til å forsøke å spre seg slik at ikke alle benytter sonen sin på tribunen. Det er 

to toaletter nede i svømmehallen og det er ett toaletter utenfor døren over svømmehallstribunene. 

Et godt tips når det gjelder å skifte på tribunen er å benytte en skifteponcho. Dette er et meget 

egnet plagg for raskt og privat kunne skifte på tribunen. Utgang for de som skifter i svømmehallen er 

gjennom utgangsdøren ovenfor tribunene som leder ut til rundkjøringen foran NIH. 

 
https://arkitektur-n.no/prosjekter/rehabilitering-av-norges-idrettshogskole 

Desinfisering av kontaktflater 

Kontaktflater hvor deltagere har oppholdt seg på tribunen vil bli desinfisert mellom hver gruppe. 

Utstyr brukt i opplæringen blir rengjort i en balje med desinfiserende midler av tre instruktører ved 

NIH Svømmeskole mellom hvert kurs. 

Sitteplasser og oppholdssted på tribunen blir sprayet med desinfiserende midler og det er derfor 

viktig at gruppene benytter sine anviste plasser på tribunen (sone 1-3, samt øvre og nedre del) slik at 

desinfisering vil være mulig å gjennomføre mellom hver gruppe. Desinfisering av tribuner vil bli 

gjennomført av en til to instruktører fra NIH Svømmeskole. 

Garderobene sprayes også mellom gruppene av svømmehallsbetjeningen. Dette gjelder benkene og 

dørhåndtak toaletter. 

Utgang 

https://www.google.com/search?q=skifteponcho&oq=skifteponcho&aqs=chrome..69i57j0l3.449j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://arkitektur-n.no/prosjekter/rehabilitering-av-norges-idrettshogskole

