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Prinsipper for 
smittevernstiltak 
 
Dato: 11.08.20 
 

Rammer og premisser for smittevernarbeidet 
 
Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) 
Kapittel 3. Opplærings- og utdanningsvirksomhet 
§ 12b. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift 
Virksomhetene som nevnt i § 12a skal drives smittevernfaglig forsvarlig. Med smittevernfaglig 
forsvarlig drift menes at det blant annet er iverksatt tiltak som bidrar til at syke personer ikke er 
i virksomheten, hygienetiltak og kontaktreduserende tiltak. 
 
Virksomhetene skal iverksette nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift, 
herunder: 
A. rutiner for håndvask 
B. rutiner for renhold 
C. informasjon til og opplæring av ansatte i smitteverntiltak 

 
Helsedirektoratet anbefaler  
Syke personer skal holde seg hjemme 
Når man er sammen med andre bør man holde en fysisk avstand på minst 1 meter 
Vask hender ofte, med såpe, og lenge nok 
Test deg ved symptomer på koronasmitte 
 

Nasjonale rammer operasjonalisert for KHiO 
 
• Planleggingen av aktivitet skal beskrive rengjøring og desinfisering av utstyr og rom, jf. 

avsnitt om rengjøring i dette dokumentet. 
• Folkehelseinstituttets råd til arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter skal 

følges. 
• Rammene varer ut semesteret, og justeres med nye premisser. 
• Det skal avholdes befaring/smittevernsrunder ved innføring av tiltakene, med hensikt å 

teste rutiner og avdekke praktiske brister ved systemet. Vernetjenesten har ansvar for 
gjennomføringen, med bistand av BHT, og rapporterer til direktør. Erfaringene legger 
grunnlag for justering av rutiner og tiltak. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad_til_arbeidsplasser/
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• Smittesporing: Hvis en student/ansatt får påvist smitte skal det varsles til dekan/nærmeste 
leder så snart som mulig, Sistnevnte melder ifra til seksjon virksomhetsstyring, som 
undersøker hvor og når personen har oppholdt seg i bygget. Personer som ifølge 
undersøkelsene har vært i nærheten av den smittede varsles, og karantenereglene 
iverksettes. 

 
Regler for opphold på KHiO 
 
Før ankomst til skolen skal alle: 
• Følge gjeldende karanteneregler. 
• Følge regel om at syke personer skal holde seg hjemme (luftveissymptomer, hoste, feber). 
• Sette seg inn i informasjon om «smittevernregler ved opphold på KHiO» (dette 

dokumentet). 
• Være klar over at idet student/ansatt fysisk går inn i KHiOs lokaler, bekrefter man å følge 

«smittevernregler ved opphold på KHiO». 
• Gjennomføre obligatorisk smittevernopplæring (video på www.khio.no). 
• Være bevisst på bruk av kollektivtransport, unngå rushtrafikken. 
• Sørge for å ha med adgangskortet. 
 
Ved opphold på KHiO: 
• Når du er sammen med andre skal du holde fysisk avstand på minst 1 meter. 
• Gi andre mulighet til å holde avstand på 1 meter, f.eks. i korridor, når flere er i samme rom, 

og under demonstrasjon av teknikker. 
• I arbeidssituasjoner som krever mindre enn en meters avstand mellom to personer 

benyttes munnbind og briller.  
• Bruk antibac ved inngangsdører, og når du kommer og går fra rom. 
• Bare personer som har avtalt arbeid ved KHiO, med en ansatt, kan få adgang til de delene 

av bygningen, som ikke er for det allmenne publikum. Disse skal få tilsendt 
smitteverninformasjon idet avtalen inngås. Den som har inngått avtalen har ansvar for 
gjestens opphold ved KHiO. 

• Følg avstandsmerking. 
• Student/ansatt bekrefter egenerklæring om helse, idet man fysisk går inn i KHiOs lokaler. 
• Rydd etter deg, både utstyr og søppel. Kast søppel i søppelspann. 
• Arbeidsbenker, maskiner og annet utstyr som du bruker, skal rengjøres før og etter bruk, 

så langt det lar seg gjøre. Verksmester og dekan vil gi instruks om dette. 
• Studenten skal ha personlig verneutstyr (der det er behov for dette), som ikke deles med 

andre, og personlig smittevernutstyr. 
• På verksted skal munnbind brukes som anvist av verksmester, for å hindre smittespredning 

via utstyr og verktøy. 
• Det er totalforbud mot rusbruk inkl. alkohol. 
• Gjeldende studentreglementet gjelder. 
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God hånd- og hostehygiene 
 
• Vask hender ofte, med såpe, og lenge nok. 
• Prøv å unngå å ta deg i ansiktet.  
• Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. 
• Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du 

ikke har papirtørkle tilgjengelig. 

 
Rutiner for renhold og håndvask 
 
• Alle skal holde det ryddig, slik at rengjøring kan finnes sted. Rengjøring er et viktig tiltak. 
• Rutiner for renhold og håndvask skal beskrives, informeres om og overholdes i planlagt 

aktivitet. 
• Team renhold vasker over berøringsflater og større flater jevnlig. Det legges en plan per 

rom. Kapasitet vurderes ut fra hvordan skolen og rommene skal brukes. 
 

Smittevernplan for scener og verksteder 
 
• Det skal lages egne planer for scener og verksteder, som også innebærer samarbeid 

mellom ansatte og studenter på verksteder og scener. Planene tar utgangspunkt i 
prinsipper for smittevern i gjeldende dokument og planer avdelingene ved KHiO har lagt. 

• Eksisterende tiltak på verksted mm. for eksempel krav til bruk av personlig verneutstyr og 
avtrekksskap, skal følges. 

• Dersom verneutstyr må benyttes av flere personer, skal det alltid rengjøres/desinfiseres 
grundig før og etter bruk. Dette gjøres av hver enkelt bruker. 

 

Smittevernplan for avdelinger og seksjoner 
• Leder har ansvar for risikovurdering av aktiviteten ved enheten, vurdering av tiltak for å 

redusere smitterisiko og eventuelt iverksetting av disse. 
 

Informasjon til studenter 
• I forkant av ankomst til skolen skal studenten ha fått oppdatert informasjon. 

 

Smittevernstiltak i videre planlegging  
Planverk justeres med nye premisser avhengig av Helsedirektoratets og Regjeringens nye 
vedtak. Informasjon 
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