
Har du spørsmål eller lurer du på noe? 
Kontakt med resepsjonen på e-post eller tlf.  Begrens ferdsel i bygget for å redusere smittefare.
service@khio.no eller 22 99 55 00 hvis det haster

For å hindre spredning av Koronaviruset er det vedtatt følgende 
 smittevernregler for bruk av alle lokaler på KHiO:

• Drift og renhold setter ut håndsprit og desinfiserende servietter på de rom som skal brukes. Hvis du ser at 
det tar slutt noe sted ber vi om at du sender beskjed til service@khio.no eller at du henvender deg til 
Servicesenteret for å få utdelt mer. Håndspriten er en forutsetning for at skolen skal kunne holdes åpen for 
dem som trenger å arbeide her – ikke ta den med hjem.

• Alle studenter og ansatte må bruke håndsprit på hendene med én gang de kommer inn i rommet de skal 
bruke, og før de forlater det.

• 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.

• Alle gjeldende reglement for studenter gjelder.
• 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 håndsprit ved inngangsdører, og når du kommer og går fra rom.

• Bare personer som skal arbeide ved KHiO eller som skal bruke publikumsområder, skal ha adgang til KHiO

Husk også god hånd- og hostehygiene

• Føler du deg ikke helt frisk må du bli hjemme slik at du ikke utsetter andre for smitterisiko.
• Ikke host eller nys direkte på andre. Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller

i  albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

• Unngå å ta deg i ansiktet.

• Når du er sammen med andre skal du holde fysisk avstand på minst 1 meter.
• Vask hendene hyppig med såpe og vann. Bruk håndsprit dersom såpe og vann ikke er tilgjengelig.
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