
Plan for åpning av svømmehallene i Lyngen kommune

Inne i lokalet skal smittevernreglene som Folkehelseinstituttet anbefaler følges. Alle skal være nøye 
med håndvask og holde en meters avstand. Syke skal ikke bruke bassenget. Dette gjelder selv ved 
svært milde luftveissymptomer og tegn på sykdom. Svømmetrening for voksne anbefales ikke

Åpningstider:

Eidebakken svømmehall:

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag:

1700-1900: Familiesvømming

1930- 2100: Svømming for ungdom (12-20 år, til og med født 2001)

Lørdag:

1100-1400: Familie- og ungdomssvømming

Lenangen svømmehall:

Mandag og torsdag:

1700-2000: Svømming for familier og ungdom opp til og med 20 (født 2001)

Max 10 deltagere per gruppe. 

Alle besøkende må registrere seg med fullt navn, og, for ungdom, kontaktinformasjon til foresatte. 

Utarbeidet av: Anete  Holt Hg  anl Ooav Eriklen  DatH:20.01.21

Overordnet arbeid

Tiotak:  vHrdan Utført datH:

GjennHmføre ROS 
anaoyle fHr åpning av 
oavterlkeotobbdet

Identiflere rilikH 
lammen med anlate 
Hg kHmmbneoege, 
gjøre totak.

Utarbeide poan fHr 
åpning av lvømmehaoo

Poan btarbeidel 
adminiltratvt. Aooe 
badevakter 
gjennHmgår poanen 
med oeder 

Oppoæring av anlate i 
lmitevern ved at de 
gjørel kjent med 
veioederen fra fi.

Veioeder lendel bt htpl://www.fi.nH/netpbb/cHrHnavirbl/radn
HgninfHrmaljHnntonandrenlektHrernHgn
yrkelgrbpper/radnlvHmmehaooernHgn
badeanoegg/

InfHrmaljHn to 
pbboikbm Hm nye 
rbtner ved åpning av 
lvømmehaoo

Gjørel kjent via 
kHmmbnenl netlide 
Hg FB.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-svommehaller-og-badeanlegg/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-svommehaller-og-badeanlegg/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-svommehaller-og-badeanlegg/


Vbrdere garderHber i 
fHrhHod to lmitevern 

Max 4 i hver garderHbe
to enhver td . max 10 i
ballenget

DiaoHg med fHrelate Hg 
barn med behHv fHr 
ekltra toreteoegging

Aooe med behHv fHr 
ekltra toreteoegging 
bel ta kHntakt 
badevakt

Oppoylel på net

Hygienetiltak

Tiotak  vHrdan Utført datH:

Sikre nHk låpe, håndlprit Hg 
tørkepapir

 enge Hpp poakater Hm 
håndvalkrbtner Hg 
hHltehygiene

Poakater hengel Hpp ved 
inngang Hg i garderHbene

Sete fram delinfekljHn der 
det ikke er valkemboigheter

Sørge fHr at enganglhanlker 
Hg mbnnbind er togjengeoig

Tio brbk derlHm nHen boir lyke 
bnder åpningltden.

For publikum:

Tiotak  vHrdan Utført datH

Oppoæring av pbboikbm i 
håndvalkrbtner Hg 
hHltehygiene

Opploag ved aooe dører Hg i aooe 
rHm. Pbboikbm lpriter hendene
ved adkHmlt Hg før Hg eter 
brbk av btltyr

Ved åpning

Organisering:

Tiotak  vHrdan Utført datH:

Begrenle btoån av btltyr i 
lvømmehaoo

Utltyr oeverel bt av badevakt 
Hg brbkel bare av den lHm får 
det todeot

Sørge fHr valk av btltyr eter 
brbk (baooer mm)

Utltyret Hppbevarel hHl 
badevakt Hg oånel bt derfra. 
Spritel  ved innoevering

Kartoegge Hg Hrganilere 
Hppmøtetder fHr å bnngå 
trengleo

Legge inn pable meooHm 
grbppene. 

Unngå ltørre lamoinger av 
pbboikbm.

Max 10 ltk pr grbppe. 
Organilere venterHm



For ansate:

Tiotak  vHrdan Utført datH:

Begrenle fylilke møter, brbke 
digitaoe møter i ltørlt mboig 
grad

Teaml. Før hvert møte.

 Hode avltand to hverandre i 
pabler

Etaboere rbtner fHr btoån Hg 
renhHod av btltyr Hg oHkaoer

Anlate oåner bt btltyr mm. 
Berøringlpbnkter Hg fater 
lpritel meooHm grbppene.

For renhold:

Tiotak  vHrdan Utført datH:

Lage en poan fHr renhHod lHm 
belkriver hyppighet Hg metHde
fHr de boike pbnktene. Poanen 
må Hmfate tHaoeter, 
lervanter, hyppig berørte 
gjenltander Hg kHntaktpbnkt

BallengrHm Hg garderHber er 
rene før etermiddagåpning. 
Badevakt lpriter kHntaktpbnkt 
i lvømmehaoo Hg garderHber 
meooHm grbppene.


