Mal for risikovurdering – aktiviteter i forbindelse med fadderuka
Risikofaktor

Risikovurdering

Tiltak

- Smittet deltaker

Vurder antall deltakere og om
det er kjent at noen er syke.

- Å unngå at syke personer deltar
anses som et av de aller viktigste
smitteverntiltakene. Informer
deltakere om å ikke møte om de
er syke, i forkant av
arrangement.

Man skal ikke delta dersom:
• Har symptomer på akutt
luftveisinfeksjon, eller
mistanke om koronasmitte.
• Er i karantene,
eller isolasjon.
• Har fått påvist Covid-19.
Man skal da være i isolasjon.
• Bor sammen med eller har
hatt tilsvarende nær
kontakt med en person med
bekreftet Covid-19. Man skal
da være i karantene.

- Dersom en deltaker får
symptomer på akutt
luftveisinfeksjon, skal
vedkommende umiddelbart dra
hjem. Vedkommende avklarer
behov for evt. testing med
lege/legevakt.
- Ved påvist smitte hos en
deltaker er det kommunen v/
smittevernoverlegen, som
ivaretar smittesporing.

Man kan delta dersom:
• Man har hatt en
luftveisinfeksjon, men har
vært symptomfri 1 døgn.
• Bor sammen med noen, som
har symptomer på akutt
luftveisinfeksjon, men hvor
det ikke er bekreftet, eller
sannsynlig Covid-19
• Har kjent pollenallergi, eller
annen kjent luftveislidelse
med typiske symptomer
(rennende nese med klart
nesesekret,
rennende/kløende øyne)
- Avstand til andre
Smitten skjer hovedsakelig via dråpeog kontaktsmitte. Sannsynligheten for
å bli smittet er høyere dersom man
har nær kontakt.
- Hygiene
Smitten skjer hovedsakelig via dråpeog kontaktsmitte. God hygiene er et
viktig tiltak for å redusere
sannsynligheten for smitte.

- Antall deltakere
Uformelle aktiviteter i faddergrupper
regnes ikke som arrangementer. Slike
aktiviteter kan ha maksimalt 20
deltakere.

Vurder størrelse på areal opp
mot antall deltakere. Kan
avstandskrav overholdes?

- Følg myndighetenes råd om
minimum 1 meter avstand
mellom deltakere.

Vurder muligheter for
håndhygiene og rengjøring av
overflater. Er det nødvendig å
sørge for midler til hånd- og /
eller overflatedesinfeksjon?

- Følg myndighetenes råd om
håndhygiene. Sørg for at
akoholbasert hånddesinfeksjon er
tilgjengelig, om håndvask med
vann og såpe ikke er mulig.

Antall deltakere er av
betydning for hvor mange
som kan bli smittet. Vurder
hvor mange som kan delta.

- Begrens deling av utstyr. Rengjør
evt. mellom hver bruker.
- Ved større arrangementer skal
arrangøren sørge for at krav fra
myndighetene overholdes.

Større arrangementer, med ansvarlig
arrangør, kan gjennomføres med
maksimalt 200 deltakere.
- Lokaler

- Aktiviteter

- Servering av alkohol
Alkohol skal kun serveres på campus
når man har fått godkjent dette. Se
NTNUs regler for bruk av arealer.
- Risikogrupper
Vær oppmerksom på at det også
blant studenter kan være noen i en
risikogruppe.

Innendørs: Vurder størrelse
på lokalet opp mot antall
deltakere og mulighet for å
ivareta minimum 1 meter
avstand og god hygiene.
Utendørs: Det er gjerne
lettere å ivareta avstandskrav
utendørs. NB: Vurder
mulighetene for god hygiene
Hvilke aktiviteter planlegges i
forbindelse med
arrangementet? Er det mulig
å gjennomføre aktivitetene og
samtidig ivareta krav til
minimum 1 meter avstand og
god hygiene?
Alkoholpåvirkning kan gjøre
det mer utfordrende å ivareta
krav til avstand og hygiene.

Personer i risikogrupper kan
ha økt risiko for alvorlig forløp
av Covid-19.

- Evt. utplassering av midler for
hånd- og / eller
overflatedesinfeksjon.
- Evt. flytte / fjerne møbler - slik
at avstandskrav og krav til god
hygiene ivaretas.

- Evt. endring / tilpasning av
aktiviteter.

- Evt. endring / tilpasning av
aktiviteter.

- Evt. endring / tilpasning av
aktiviteter, som også ivaretar evt.
studenter i risikogrupper.

Vær oppmerksom på at myndighetenes råd kan endres. Vi oppfordrer til å følge med på
nettsidene til Folkehelseinstituttet og NTNUs retningslinjer og råd.
Se NTNUs retningslinje Smittevern og smittereduserende tiltak for nærmere informasjon.
Smittevernkurs er tilgjengelig fra https://www.ntnu.no/korona.
Når det gjelder større arrangementer, med opp mot 200 deltakere, kreves det mer av den som skal
stå som arrangør. Det kan da være relevant å ta i bruk mal fra FHI og sikresiden.no
https://www.sikresiden.no/forebyggende/arrangementer
Se detaljert sjekkliste og mal for risikovurdering på FHI sine nettsider.

