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                                  13.05.20 

                

         Aktivitet, læring og meistring 

 

Informasjon til oppdragstakarar i Aktiv Fritid i relasjon til Koronavirus  

Det vert gjort fortløpande vurderingar av smittesituasjonen og her kjem nye oppdaterte 

retningsliner for oppdragstakarar i Aktiv Fritid. Desse retningslinene erstattar tidligare 

retningsliner som gjaldt frå 13.04.20. 

 

Dersom du som støttekontakt er i tvil om restriksjonane, om du treng råd, rettleiing eller har 

spørsmål til dette bes du ta kontakt med din rettleiar i Aktiv Fritid. Hugs at det kan vere at 

tenestemottakar ikkje ynskjer besøk sjølv om det no vert mogleg for nokre, samstundes kan det 

vere at støttekontaktar sjølv er i risikogruppa og ikkje ynskjer å utføre oppdraget. Vi ber då om at 

du tek kontakt med din rettleiar i Aktiv Fritid. Restriksjonane vil kunne endrast på kort varsel i tråd 

med den fortløpande lokale vurderinga og føringar frå regjeringa. 

 

Gjeldande retningsliner for oppdragstakarar i Aktiv Fritid frå og med 13.05.20: 

 

 Støttekontakt og tenestemottakar skal heile tida halda ein avstand på minst 1 meter. 

 

 Tenestemottakar som treng hjelp til forflytting og/eller anna fysiske hjelp: Får unntak for 1 

meters regelen så lenge nærkontakt er kortvarig. Vi rår til å planlegge for alternative aktivitetar 

med behov for minst mogleg fysisk kontakt over minst mogleg tid.   

 

 Dersom støttekontakt eller den som får hjelp er i heimekarantene, heimeisolering eller har 

luftveisinfeksjon skal ikkje oppdraget utførast. Ved luftveisinfeksjon skal ein vente til minst 1 

døgn etter ein er heilt frisk før oppdraget kan utførast att.  

 

 Tenestemottakar må vere i stand til å forstå og å gjennomføre generelle smittevernrutinar frå 

FHI (avstand, handhygiene, hostevanar). 

 

 Møter skal som utgangspunkt gjerast ute. Der møter utandørs ikkje er mogleg, vil ein kunne 

møtast også inne dersom ein kan halde avstand på minst 1 meter, samt det vert vurdert 

forsvarleg med omsyn til smitte. 

 

 Om bilkøyring: Sjølv om det no er opna opp for bilkøyring rår vi til å avgrense dette i den grad 

de kan. Dette er ikkje tida for lange utflukter på bilvegen. Hugs også avstand i bil gjennom å 

ikkje nytte alle seter. Dersom de er to personar i bilen rår vi til at passasjer sit bak førar.  
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 Personar med bustad inne på institusjon: Besøksforbodet på institusjon er oppheva, men 

med framleis strenge retningsliner. Personar med støttekontakt kan difor motta tenesta att 

på visse vilkår. Støttekontaktar dette gjeld lyt avklare dette tilsette på institusjonen og sin 

rettleiar i Aktiv Fritid før oppstart for å avtale korleis de praktisk løyser besøket/henting på 

aktivitet. Sjå vedlegg neste side for dei generelle råda til Folkehelsinstituttet med omsyn til 

besøk på institusjon.  

 

Generell oppmoding: 

Vi oppmodar alle til å ha eit medvite forhold til val av aktivitet og kvar ein møtes. Tenk på 

alternative aktivitetar som i minst mogleg grad fører til bruk av felles utstyr, verktøy og liknande 

og der ein kan ha god avstand. Unngå forsamlingar og andre potensielle smittekjelder.  

 

Vi minna elles om at dei generelle råda om smittevern framleis gjeld og at det er svært viktig at 

desse vert fylgde. 

 

Oppdatert informasjon om fakta, råd og tiltak frå Folkehelseinstituttet finn ein her: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ 
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Vedlegg.  

 

Folkehelseinstituttet sin rettleiar for besøk på institusjon.  

Per 13.05.20. 

 

Smittevernråd ved besøk 

Fysiske besøk må avklares med institusjonen i forkant, og smittevernrådene nedenfor følges. 

Pårørende som er definert som nærkontakt, har luftveissymptomer, mistenkes for eller er 

bekreftet med covid-19, skal som hovedregel1 ikke komme på besøk. 

Råd ved besøk hos pasienter/beboere uten covid-19 

 Besøk bør fortrinnsvis skje utendørs eller i eget besøksrom nær institusjonens inngang. 

 Besøksrommet må tilrettelegges slik at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til 

andre. 

 Det bør være en ansatt (besøksvert) som tar imot de besøkende ved ankomst og det bør 

vurderes om besøksverten er tilstede under hele besøket, for å sikre at alle: 

o utfører håndhygiene når de går inn i institusjonen. 

o holder minst 1 meters avstand til beboere/pasienter og ansatte i institusjonen. 

o går direkte til og fra besøksrommet og ikke oppholder seg i fellesarealer. 

 Også ved besøk utendørs må alle utføre håndhygiene ved ankomst og holde minst 1 

meters avstand til beboer/pasient og ansatte. Når pasient/beboer har behov for rullestol, 

bør besøksverten trille denne. 

 Antall besøkende som oppholder seg i besøksrommet samtidig bør begrenses, slik at 

nødvendig avstand til andre kan opprettholdes. 

 Etter hvert besøk bør kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. rengjøres med vanlige 

rengjøringsmidler, eller desinfiseres med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel. 

 Dersom beboer ikke er mobil, bør det legges til rette for besøk i beboerens rom. Pårørende 

skal da gå direkte til og fra beboerens rom og ikke oppholde seg i fellesarealet, samt holde 

minst 1 meters avstand til beboeren inne på rommet. 

 

 

 

 


