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Sola 07.05.2021 

Oppdaterte retningslinjer mellom bruker og fritidskontakt 07.05.2021:   
 
 
Her er en oppdatering av retningslinjene for fritidskontakter i forbindelse med Korona.  
Nord-Jæren går nå over til nasjonale retningslinjer fra midnatt av.  
 
Gjeldende nasjonale retningslinjer finner du i lenken nedenfor: 
 
https://www.sola.kommune.no/aktuelt/nord-jaren-gar-over-til-nasjonalt-tiltaksniva-fra-midnatt.46602.aspx 
 
 
Fritidskontakten er til enhver tid forpliktet til å forholde seg til retningslinjene som gis av 
fritidskontakttjenesten (oppdragsgiver). Hvis en ønsker å avvike fra retningslinjene, må dette avtales med 
fritidskontakttjenesten (Dagrun eller Vibecke). Avtaler som allerede er inngått fortsetter som vanlig. 
  
Har du spørsmål - ta kontakt med oss!  

 
 

For voksne fra 20 år og oppover:  
 For fysiske møter mellom mottaker og fritidskontakt, må det holdes 1 meter avstand. Fritidskontakt og 

eventuelt primærkontakt/bolig/foresatte/verge må vurdere om dette er realistisk å gjennomføre.   
 Dersom bil benyttes, kan bruker sitte i passasjersetet foran så lenge munnbind brukes.  Brukere over 

20 år må imidlertid klare å komme seg inn/ut av bilen selv, uten hjelp – her gjelder fortsatt 1 meter 
avstand under hele møtet.   

 Voksne over 20 år kan drive idretts- og fritidsaktiviteter innendørs i grupper på inntil 10 personer, og 
utendørs i grupper på inntil 20 personer. 

 

  
For barn og unge under 20 år:   

 Kan delta på idretts- og fritidsaktiviteter som normalt.      
 

 
  

Gjelder alle:  

 En kan gå inn i brukers bolig eller ta bruker med inn i egen bolig, så lenge en ikke har flere enn 5 
gjester. (Bruker og fritidskontakt anses for å være en kohort.) 

 Både fritidskontakt og bruker må være uten symptomer på luftveisinfeksjon. Ved minste snev av 
sykdom hos noen av partene skal en utsette/avlyse møtet. Dersom bruker selv ikke kan vurdere dette, 
må avgjørelse tas i samråd med foresatte/primærkontakt/bolig/verge.  

 Husk god håndhygiene. Vi anbefaler at hendene vaskes godt med såpe og vann før og etter møtet. 
Bruk hånddesinfeksjon ved behov underveis i møtet.   

 En kan dra ut på kaféer/restauranter, kjøpesenter, aktivitetssenter, svømmehaller og lignende som er 
åpnet opp for offentligheten der smittevernregler er etablert.   

 Vi oppfordrer til turer og møter der det ikke trengs bil.  

https://www.sola.kommune.no/aktuelt/nord-jaren-gar-over-til-nasjonalt-tiltaksniva-fra-midnatt.46602.aspx
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 Anbefaler fortsatt å ikke benytte offentlig transport.  
  
  

Det er opp til bruker og evt. foresatte/primærkontakt/bolig/verge om en under koronasituasjonen ønsker å 
benytte seg av de fysiske møtene det er åpnet for i fritidskontakttjenesten.  
 
Uansett, så oppfordrer vi til å fortsette å holde kontakt via telefon eller andre digitale plattformer, om mulig, 
der 1 meter avstand ikke lar seg holde.  
  
Sammen med de andre kommunene på Nord-Jæren legger Sola kommune opp til en gradvis åpning av 
samfunnet. Likevel kan det komme endringer på kort varsel dersom smittesituasjonen skulle endre seg. 
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Irmelin S. Tjelflaat                                                        
Fritidssjef/Fritid                
  
Dagrun Sylten                                                                              Vibecke Helgeland Randem  
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Vibecke: vibecke.helgeland.randem@sola.kommune.no tlf. 51 65 31 85, mob. 905 52 312  
Dagrun: dagrun.sylten@sola.kommune.no tlf: 51 65 32 67 mob: 474 83 838  
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