
Smittevernregler skiskole 

Disse reglene er utarbeidet i samarbeid med Vassmyra skole og kommuneoverlegen. 

Reglene for smittevern er basert på tillitt. Hver enkelt må ta ansvar for seg selv og alle 

medelever.  Viktig at alle minner hverandre på reglene. Da får vi en fin tur, der alle kan føle 

det trygt. 

Under spising: 

 Håndvask før dere går til spisesalen, sprite hendene før dere forsyner dere.   

 Alle skal sitte på klassens plass når de spiser. 

 Følge reglene for servering på Hovden Fjellstoge 

Opphold innendørs: 

 I fellesarealene: holde avstand og sprite hendene når dere kommer 

 Det skal aldri være trengsel innendørs 

 Dersom du skal være sammen med andre enn de du deler rom med, skal det være på 

fellesrommene eller ute.  

 Det er ikke lov med besøk på rommene. 

 Toalettsaker skal pakkes ned og ikke oppbevares på badet. 

Ved sykdom/ eller tegn til sykdom 

 Kontakt en voksen og hold ekstra stor avstand til medelever.  

 Blir du syk i løpet av natten skal du bli på rommet og la en av de andre på rommet gi beskjed til 

en voksen eller ringe kontaktlærer på mobil. 

Hva skjer dersom du blir syk? 

 Er det mistanke om covid 19  - karantene på anvist rom - helsepersonell blir kontaktet. 
 Er det kjente sykdommer som ikke er covid 19, behandles det utefra situasjonen til den enkelte. 
 Dersom det er aktuelt med hjemreise må foresatte hente sitt barn 

Opphold utendørs 

 Unngå trengsel og hold avstand også til egen kohort. 

 Reglene for smittevern gjelder også på Hovden. 

Hva skjer dersom du bryter smittevernreglene?  

1. Muntlig beskjed om å holde reglene 

2. Advarsel om å måtte tilbringe kvelden på rommet 

3. Tilbringe kvelden på rommet og beskjed hjem 

4. Foresatte må hente 

 

Vassmyra skole 02.03.2021 

Jeg har lest og forstått reglene for smittevern på skiskolen 

Elev_____________________________             Foresatt_____________________________ 


