
 

 
Velkommen til Triton Lillestrøm 

 

Koronavettregler  
Trenere og instruktører 

La oss sammen ta ansvar. Følg koronavettregler! 
 
Triton er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. 
Dette krever et godt samarbeid mellom trenere/instruktører/frivillige, deltakere, foresatte 
og andre som er tilknyttet aktiviteten. 
 
Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet. De tre 
hovedprinsippene for å bremse smittespredning er: 
1. Syke personer skal holde seg hjemme 
2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 
3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer 
 

- Det er hovedinstruktør eller gruppetrener som er ansvarlig arrangør i svømmehallen. 
Vedkommen skal påse at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige 
helsemyndigheter  

- For effektiv smittesporing skal vi fører nøyaktig oppmøte! 
- Vær et godt forbilde for dine kollegaer, deltakere og foresatte iht å sprite hendene 

når du kommer inn, vask hender jevnlig, kroppsvask 
- Personlig utstyr deles ikke! 
- Foreldre har i utgangspunktet ikke tilgang til svømmehallen. Ved tilfeller hvor 

foreldre allikevel kommer inn i svømmehallen er det viktig at navn og mobilnummer 
noteres 

- Mellom hver gruppe er det viktig at utstyr som har blitt brukt vaskes med klorvann. 
- Alle bager, utstyrsnett etc. skal plasseres og oppbevares med god avstand mellom 

hverandre 
- Personer under 19 år kan ha normal kontakt under aktiviteten i sin gruppe 
- Personer over 20 år må alltid ha minst 1m avstand 
- Som instruktør/trener må du også holde avstand og begrense fysisk kontakt til et 

minimum. Legg opp undervisning/trening slik at du for eksempel bruker hjelpemidler 
istedenfor deg selv 

- Du må ha lest, forstått og være klar for å sende bort deltakere som ikke retter seg 
etter klubbens kronavettregler  

- I alle haller vi bruker finner du en kasse med rene kluter, bøtter og en flaske klor. Følg 
blandingsforholdet som står på flasken. Utblandet klorin påføres kontaktflaten slik at 
den er synlig fuktig 

 
Det er viktig at trener/instruktør lager en trygg og god ramme for utøvere og foresatte. Ha 
godt humør, se alle og lag god stemning. Det skal være gøy og trygt på̊ trening! 


