
Utleie av kommunens lokaler      17/9-2020 

Bygg og -eiendomsdrift anbefaler å åpne opp for utleie til faste leietakere, korps, idrettslag 
og andre frivillige organisasjoner hjemmehørende i Porsgrunn. Dette må skje etter de 
veilederne som er utarbeidet av FHI, Helsedirektoratet og Norsk musikkråd for de aktuelle 
lokalene og de aktivitetene som skal være i lokalene. 

Utleie og bruk av kommunens lokaler til disse grupper kan starte 21/9-2020. 

Det åpnes ikke for sporadisk utleie. 

Utleier av lokalene har ansvaret for at:  

 Leietaker følger opp veiledere som er anbefalt, samt påser at alle smittevernregler 
følges.  

 Informerer og følger opp at leietakerne lager og lagrer sjekklister.   
 Leietaker har rutiner for at håndhygiene anbefalingene følges. 
 Leietaker overholder regler for arrangementer, gruppestørrelser og avstand.  
 Leietaker har rutiner for å gjennomføre forsterket renhold av alle berøringspunkter, 

toaletter og servanter mellom hver gruppe som benytter lokalene, og etter siste 
gruppe som har benyttet lokalene. Renhold av overflater utføres av leietaker før og 
etter utleie. 

 Korps og band følger veilederen fra Norsk musikkråd og det må sikres forsvarlig 
håndtering av kondens fra blåseinstrumenter. 

 Leietaker er selv ansvarlig for å ha tilgjengelig engangsmikrofiberkluter som skal 
brukes med rent vann, eller midler til overflatedesinfeksjon. 

o Eksempel - engangsmikrofiberklut på rull har varenummer 308/98 hos 
NorEngros 

 Det er leietaker som har ansvaret for å dokumenter etterlevelse av rutinene 
 

https://www.fhi.no/nettpub/handhygiene/ 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-
yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-
yrkesgrupper/idrett-og-trening/?term=&h=1 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-
yrkesgrupper/rengjoring-og-desinfeksjon-ved-covid-19-til-sektorer-utenfor-
helsetjenesten/?term=&h=1 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19 
https://www.musikk.no/nmr/om-oss/medlemsorganisasjoner/ressurser-for-medlemmer/veileder-
smittevern-for-musikkovelser  



Virusets evne til å overleve på flater og tekstiler 

SARS-CoV-2 (koronaviruset) smitter gjennom dråpe- og kontaktsmitte ved at SARS-CoV-2 

slynges ut ved hosting og nysing. Dråpene faller ned på flater i omgivelsene og kan føre til 

indirekte kontaktsmitte. SARS-CoV-2 antas å kunne overleve på ulike typer flater fra 

minutter til dager. Risikoen for at noen skal bli syke gjennom indirekte kontaktsmitte, 

avhenger av en rekke forhold: smittedosen må inneholde tilstrekkelig mengde med virus, og 

den som berører den forurensede flaten, må berøre ansiktet (nese, munn og øyne) med 

forurensede hender i løpet av kort tid. 

Virusets evne til å gi sykdom reduseres trolig raskt på overflater, avhengig av mengden virus. 

Risikoen for indirekte kontaktsmitte er derfor størst dersom en flate berøres rett etter at 

den er forurenset. 

Med unntak av flater som er kraftig forurenset med luftveissekret (spytt, snørr, slim), antar 

man at det etter kort tid (minutter til timer) er liten risiko for indirekte kontaktsmitte via 

forurensete gjenstander.  

 
 
Godt renhold 

Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vanlige 
rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager, avhengig av type 
overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Til tross for at viruset kan overleve i 
varierende lengde på ulike overflater, regnes smitterisikoen etter kontakt med 
gjenstander/overflater som lav så lenge rådene om god håndhygiene følges. 

Det er viktig med gode renholdsrutiner. Ved gult og rødt tiltaksnivå (se tabell om 
tiltaksnivåer for trening innen organisert idrett) anbefales forsterket renhold (se nedenfor) 
av felles kontaktflater for å begrense smitterisikoen. Ved disse tiltaksnivåene bør 
idrettslaget/foreningen gå gjennom rutiner og lokale renholdsplaner og lage tilpasninger 
(organisering, ansvar og ressursbehov) for å sikre at godt renhold ivaretas. 

Det er ikke nødvendig at den som rengjør bruker ekstra beskyttelsesutstyr. Håndhygiene bør 
utføres etter at rengjøring er utført, også hvis man har brukt hansker under rengjøringen. 

Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig. Hvis desinfeksjon likevel brukes, 
bør synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke 
desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon 
 
 



Forsterket renhold på utsatte områder  

 Felles berøringspunkter som dørhåndtak, stoler, toaletter, vaskeservanter, 
betalingsterminaler, trappegelendre, armlener og andre gjenstander eller 
kontaktflater som berøres ofte, bør rengjøres hyppig, avhengig av antall personer og 
kontakthyppighet. 

 På steder der det selges eller inntas mat og drikke bør man være ekstra oppmerksom 
på godt renhold. 

 Søppel bør tømmes regelmessig. 
 Felles dusjer bør rengjøres mellom hver gruppe.  

 

 

 


