
Smittevernrutiner: Treningssenter Ibestad kommune 

Smittevernrutinene er utarbeidet på bakgrunn av retningslinjer gitt av FHI og Ibestad kommune. Vi holder oss 

kontinuerlig oppdatert på gjeldende anbefalinger og føringer, og tilpasser innholdet i disse rutinene ved 

eventuelle endringer i nasjonale eller lokale retningslinjer.  

Før ankomst  

• Gjør deg kjent med gjeldende råd og anbefalinger i Ibestad kommune. Oppdatert informasjon er 

publisert på kommunens hjemmeside.  

• Hold deg hjemme om du er syk. Har du symptomer på luftveissykdom, skal du ikke komme til 

treningssentret 

• Har du booket tid til trening så må du overholde denne. Det er ikke anledning til å komme tidligere 

eller oppholde seg på sentret utenom oppsatt treningstid. 

• Planlegg treningen. Ha på rene treningsklær og ta med rent håndkle. Vil du drikke vann, ta med 

ferdigfylt flaske og unngå å fylle på den på sentret.  

Ved ankomst og etter trening 

• Desinfiser hender ved ankomst og før du går inn i treningsrommene, samt når du forlater lokalene 

etter trening 

• Det er innført et absolutt avstandskrav på 1 meter mellom alle som utøver fysisk aktivitet og overalt 

hvor du ferdes på treningssenter. Vær OBS på at denne regelen gjelder alle, også om man er fra 

samme husstand eller kohort, er i familie, jobber sammen eller er mye sammen på fritiden.  

• Unngå trengsel ved inngangsdøren, ved opphenging av yttertøy og bytte av sko, eller i toalettgang. 

• Munnbind er anbefalt når du ankommer sentret. Behold da munnbindet på til etter at du har byttet 

sko og hengt fra deg yttertøyet. Det er merket søppelbøtte til brukte munnbind i korridoren der 

treningsrommene er.  

• Les plakatene ved inngangen til styrkerommet og kondisjonsrommet før du går inn. 

Under trening   

• Munnbind er ikke et krav under trening. Det er tillatt å bruke munnbind, men da må det være på 

under hele treningsøkten. Munnbind skal ikke legges igjen i treningsarealet, på apparater, på gulv eller 

lignende. 

• Rommene har forskjellig kapasitet, og det er satt maksantall på hvert rom. Det er maksimalt plass til 6 

stk. i kondisjonsrommet og 7 stk. i styrkerommet. Er det fullt, må du vente på tur. 

• Utstyret rengjøres før bruk hvis du ønsker, og alltid etter bruk. 

• Det er satt opp hygienestasjoner i hvert rom. Her finner du utstyr til å desinfisere utstyret samt hånd-

desinfeksjon.  

• Det er såpedispenser og papir ved vaskene. Vask hendene regelmessig, og alltid når du ankommer 

eller forlater et rom.  Vask eller desinfiser hendene når du bytter apparat eller utstyr. 

• Unngå kroppskontakt, ingen high fives, klemming eller håndhilsning. Unngå å ta deg til ansiktet.  

• «Spotting» er ikke tillatt (assistere hverandre under styrketrening) 

 


