Risikovurdering av NC Hopp Vikersund 9 – 10. Januar 2021

Risikofaktor
Smittespredning av Covid 19 i
kommunen.
Internasjonal deltakelse.

Deltagere med
samfunnskritiske oppgaver.

Risikogrupper.

Innendørs eller utendørs
arrangement.
Antall deltakere/utøvere og
publikum.

Registrering av personell inn i
arena

Vurdering
Ved lokal smittespredning er
det stor risiko for smitte ved
arrangementer.
Internasjonal deltakelse øker
risiko for smitte. Dette er et
nasjonalt renn. Personer som
har vært i utlandet de siste 14
dagene skal være i
hjemmekarantene.
For arrangementer som
involverer helsesektoren eller
deltagere med andre
samfunnskritiske funksjoner
bør det utvises særlig
forsiktighet.
Eldre personer og personer
med underliggende kronisk
sykdom har høyere risiko for
alvorlig forløp av Covid 19.
Det er større smitterisiko ved
innendørs arrangementer enn
utendørs.
Et stort antall utøvere med sitt
støtteapparat, pårørende og
publikum, kan gi tett kontakt
som øker smittefaren.
Avstandskrav på minst en
meter mellom personene må
overholdes.
Alle som skal inn i anlegget vil
bli registrert for å kunne gjøre
smittesporing lettere.

Risikoreduserende tiltak
Er begrenset ved bruk av egne
rutiner spesifikt for dette
arrangementet.
Ikke aktuelt her.

Informasjon om tiltak og
forsiktighetsanbefalinger er sendt
ut i invitasjonen. Ellers ikke aktuelt
her.
Informere om hygiene rådene fra
FHI som er gis ut til alle lag og
deltakere, støtteapparat og
pårørende.
Dette er et utendørs arrangement.
Egne rutiner for funksjonærer i
dommertårn.
Ca. 80 deltakere totalt.
Håndhygiene, munnbind og en
meters avstand skal innskjerpes.

Arrangør registrerer alle sine
frivillige som hjelper til. I tillegg vil
det i invitasjonen til lagene bli

anmodet om å få tilbakemelding på
familiemedlemmer, kjærester og
støtteapparatet. Dommere vil også
bli registrert.
Matservering/alkoholservering. Matservering er ofte forbundet I invitasjonen til alle deltakende lag
med tett kontakt. Det vil ikke bli vil det bli anmodet om at
alkoholservering.
mat/drikke medbringes. Håndsprit
og en meters avstand mellom
personene blir oppgave som egne
vakter følger opp.
Transport.
Transport til og fra
Ikke aktuelt her. Alle ankommer i
arrangementer øker faren for
egne og felles kjøretøy til anlegget.
smitte på grunn av tett kontakt.
Varighet på arrangementet.
Langvarig arrangementer vil
Utendørs arrangement som går
kunne øke faren for
lørdag og søndag. Varighet ca. 4
smittespredning.
timer hver dag.

