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Omfang
Her er det AdO arena som vurderes.

Deltakere
Navn

Roller

Morten

Leder for drift, salg og marked

Mål
Det overordnede målet er å forhindre smittespredning og uønskede hendelser ved å
iversette smittevernstiltak for gjester og de ansatte i denne perioden.
Vi har mellom 4-6 ansatte, inkludert resepsjon, badeverter og teknisk, på jobb i denne
perioden, i tillegg til ledelsen. Her vil det prioriteres vakthold i garderobene, slik at
smittevernstiltak overholdes, samt rengjøring av berøringsflater og garderober mellom
hvert innslipp og gruppe. Det vil også utføres noe nødvendig arbeid, som kontroll av teknisk
anlegg, renhold, tømme boss på utsiden av bygget og generelt vedlikehold.
Det vil denne perioden være inne grupper på maks 5 personer, fordelt på tre ulike
områder. 10 svømmere, fordelt med 5 svømmere på hver sin kortside av 50-meters
bassenget, samt 5 stupere i stupebassenget. AdO arena har satt opp en fordeling med
tidspunkter for innslipp, bassengtid og garderobetid, med tilhørende smittevernstiltak.
Det vil være flere smitterisiki forbundet med slik aktivitet, og det er denne risikoen vi vil få
oversikt over med å gjøre en god kartlegging. Vi kan dermed gjøre det vi kan innenfor det
som er praktisk mulig for å forebygge smitte blant idrettsutøverne og de ansatte. Men det
vil aldri kunne være helt riskofritt.
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Definisjoner og kriterium
KONSEKVENS
Konsekvens

Benevnelse

Personer

Miljø

Materielle verdier / økonomiske tap

1

Svært små
konsekvenser
(Dette lever vi
godt med)

Ubetydeleg personskade.
Konsekvens ikke merkbart.

Ubetydelig ytre miljøskader

Ubetydelige skader på materiell.

2

Små
konsekvenser

Mindre personskade.
Noen dagers fravær

Mindre skade på miljø.
Skaden vil forsvinne i løpet av 1 år.

Mindre materielle skader.
Kan hemme normal drift.

3

Middels
konsekvens
(Kan være
uheldig)

Alvorlig skade/sykdom, langvarige
følger.
Lengre fravær.

Betydelig kade på det ytre miljøet.

Betydelig materielle skader eller betydelige driftsforsinkelser

4

Stor
konsekvens

Varige mén / invaliditet / uførhet.

Alvorlig og langvarige skader på det ytre miljøet.

Alvorlige materielle skader eller driftsstans.

5

Svært stor
konsekvens
(katastrofe)

Dødsfall.

Svært alvorlige og permanente skader
på det ytre miljøet.

Fullstendig materielle skader.
Total ødeleggelser av bygg/utstyr. Sannsynlighet

SANNSYNLEGHET
Nemning

Forklaring

1

Lite sannsynlig

Vil mest sannsynlig ikke skje / har aldri hørt om

2

Mindre sannsynlig

Vil mest sannsynlig ikke skje / har hørt om

3

Sannsynlig

Vil kunne skje en gang i hele tidsperioden

4

Ganske sannsynlig

Vil kunne skje flere ganger i tidsperioden

5

Svært sannsynlig

Vil kunne skje og eskalere til en større kjedereaksjon

AKSEPTKRITERIUM
1-4

Lav risiko

Akseptert. Tiltak ikke nødvendig.

5 -9

Middels
risiko

Akseptert etter vurdering,
men risiko reduserende tiltak skal vurderest

10 - 25

Høy risiko

Ikke akseptabelt. Risikoreduserende tiltak skal iverksettes.
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Akseptkriterium og konklusjon
Hvor galt kan det gå?

Risikovurdering av årsak og hendelser

Risikoverdi: Sannsynlighet x
Konsekvens
Konsekvens
Sannsynlig

Hva kan gå galt?

RISIKOOMRÅDE OG
HENDELSER

1. Svær små
konsekvenser
2. Små
konsekvenser
3. Middels
konsekvens
4. Stor konsekvens
5. Svært stor
konsekvens

Konsekvens

Risikoverdi

Overfør til
handlingsplan

Sannsynlig
3

5

15

ja

2.

Smitteoverføring via andre ansatte

3

5

15

ja

3.

Smitteoverføring via varelevering

2

5

10

ja

4.

Smitteoverføring via teknisk utstyr

2

5

10

ja

5.

Smitteoverføring via AdO bilen

2

5

10

ja

6.

Smitteoverføring via felles arbeidsklær (jakker)

2

5

10

ja

7.

Smitteoverføring i forbindelse med transport til og fra
AdO arena

3

5

15

ja

8.

Smitteoverføring ved inngang og ved resepsjon

2

5

10

ja

9.

Smitteoverføring i garderobene og dusjene

2

5

10

ja

10.

Smitteoverføring i bassengområdene

3

5

15

ja

11.

Smitteoverføring mellom trenere

3

5

15

ja

12.

Smitteoverføring via treningsutstyr

2

5

10

ja

1.

Ikke aktuelt

Smitteoverføring via berøringsflater i resepsjon,
vaktrom, garderobe, svømmehall, møterom og
kontorer, samt dørhåndtak, toaletter, vask

AdO arena

Risikoverdi etter iverksatt tiltak

1. Lite sannsynlig
2. Mindre
sannsynlig
3. Sannsynlig
4. Mye sannsynlig
5. Svært sannsynlig
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Ikke akseptabelt. Risikoreduserende tiltak skal
iverksettes.

Risiko- og kontrollmatrise:
Hva har vi gjort for å unngå at det går galt?

Ref.
risikoskjema

1

Nærmere beskrivelse

Smitteoverføring via
berøringsflater i resepsjon,
vaktrom, ansattgarderobe,
svømmehall, møterom og
kontorer, samt dørhåndtak,
toaletter, vask

Etablerte kontroller/tiltak for å
redusere risiko
Sette ut tilgjengelig antibac i
resepsjon, ansattgarderober,
toaletter, vaktrom, kontorer og
møterom. Be alle ansatte om å sprite
hender på vei inn og ut av alle rom.

Risiko med
etablert
kontroll

ja

5

Daglig renhold av alle berøringsflater

2

Smitteoverføring via andre
ansatte

3

Smitteoverføring via
varelevering

Ansatte bruker engangshandsker
Begrense antall ansatte på jobb.
Alltid minst to meters avstand. Ingen
håndhilsing og klemmer. Jobbe en
og en på hvert sted/område
Benytte engangshansker, og holde
avstand til leverandør ved
overlevering. Sprite hender etterpå

4

Smitteoverføring via teknisk
utstyr

Benytte engangshandsker ved bruk
av all teknisk utstyr. Vaske
berøringsflater før og etter bruk

5

5

Smitteoverføring via AdO bilen

Bruke handsker når bil kjøres. Tørke
av berøringsflater før og etter bruk.

5

6

Smitteoverføring via felles
arbeidsklær

Unngå å bruke felles arbeidstøy som
jakker o.l.

5

Smitteoverføring i forbindelse
med transport til og fra jobb

Oppfordre til å unngå kollektiv
transport, og heller kjøre egen bil.
Kan parkere på merkede AdO
parkeringsplasser på baksiden av
bygget.

7

8

Smitteoverføring ved inngang
og ved resepsjon

Er det
nok?

Innslipp via hoveddøren for å unngå
berøringsflater, holde minst 2 meters
avstand gjennom vendekorset. Ingen
salg i resepsjonen

ja
5

5

ja

ja

ja

ja

ja
5

ja
5
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9

Smitteoverføring i garderobene
og dusjene

Fordele grupper på maks 3x5
personer i tre forskjellige garderober,
både på dame- og herresiden. Kun
bruke annenhver dusj (annen hver
stenges/sperres av)

5

10

Smitteoverføring i
bassengområdene

Fordele grupper på maks 3x5
personer. 5 stupere i stupebasseng,
og 10 svømmere i 50-meter

5

11

Smitteoverføring mellom
trenere

Trenere holde minst 2 meters avtand
ved inngang, trenerrom og
bassengområde. Tørke av
berøringsflater og sette ut antibac på
trenerrommet

5

12

Smitteoverføring via
treningsutstyr

Ta med treningsutstyr hjem mellom
hver trening, og ikke la det henge på
knaggene.Merke drikkeflasker godt.

5

ja

ja

ja

ja
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Oppfølging – handlingsplan
Ref.
risikoskjema

Nye eller endrede
internkontrollaktivite

Tiltak

Ansvarlig

Frist

Gjennomført
(sign)

Nærmere beskrivelse

1

Smitteoverføring via berøringsflater i
resepsjon, vaktrom, ansattgarderobe,
svømmehall, møterom og kontorer, samt
dørhåndtak, toaletter, vask

Skaffe og sette ut tilstrekkelig med antibac, og
engangshansker, samt god informasjon og
gjennomgang med de ansatte

Teknisk
leder,
Leder
drift og
leder
RBK

14.april

Smitteoverføring via andre ansatte

Sette opp en ryddig turnus. Sette opp arbeidsplaner, Teknisk
og gjennomgang av disse
leder,
Leder
drift

14.april

Smitteoverføring via varelevering

Gjennomgang av rutiner med ansatte, og klargjøre
hvem som tar imot eventuell varelevering

Leder
drift,
leder
RBK

14.april

Smitteoverføring via teknisk utstyr

Gjennomgang av rutiner med ansatte

Teknisk
leder,
Leder
drift

14.april

2

3

4

-
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5

Smitteoverføring via AdO bilen

Gjennomgang av rutiner med ansatte, og ha
tilgjengelig handsker og antibac i bilen

Leder
drift

14.april

6

Smitteoverføring via felles arbeidsklær

Gjennomgå rutiner med ansatte. Bruke eget utetøy
om nødvendig

Leder
drift

14.april

Smitteoverføring i forbindelse med
transport til og fra jobb

Innformere om mulighetene om parkering. Er det
noen som likevel MÅ reise kollektivt, oppfordre til å
være obs på berøringsflater og sitte med god
avstand til medpassasjerer.

Leder
drift

14.april

7

Smitteoverføring ved inngang og ved
resepsjon

Informere godt på forhånd, og sette opp skilt og
sperrebånd

Leder
drift og
RBK

14.april

8

Ha garderobevakter, og sperre av annenhver dusj

Smitteoverføring i garderobene og dusjene

Leder
drift og
teknisk

14.april

9

10

Smitteoverføring i bassengområdene

Legge til rette for god fordeling av utøvere, og
informere trenerne og godt. Sette ut antibac i hallen

Leder
drift

14.april

11

Smitteoverføring mellom trenere

Sette ut engangshansker og antibac på
trenerrommet

Leder
drift

14.april

12

Smitteoverføring via treningsutstyr

Informere om at alle tar med seg utstyr hjem hver
dag.

Leder
drift

14.april
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