Sola 01.07.2020

Oppdaterte retningslinjer mellom bruker og fritidskontakt 01.07.20:
For voksne fra 20 år og oppover:
- For fysiske møter mellom bruker og fritidskontakt, må det holdes 1 meter avstand. Fritidskontakt og
eventuelt primærkontakt/bolig/foresatte/verge må vurdere om bruker klarer å forholde seg til
avstandskravet.
-

Dersom bil benyttes, kan bruker sitte i passasjersetet foran. 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.

For barn og unge under 20 år:
- Her utgår 1 meter avstand mellom bruker og fritidskontakt (blir å anse som liten gruppe/kohort).
Dette under forutsetning av at ingen av partene har underliggende sykdom som gjør at en havner i
risikogruppen for Covid-19 (ved tvil, kontakt egen fastlege). I tillegg skal samtykkeskjema signeres
av brukers foresatte (foresatte/bolig/verge). Samtykkeskjemaet formidles av fritidskontakten.
-

I kontakt med andre utenom deres gruppe/kohort må 1-meterregelen overholdes.

Gjelder alle:
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 og lignende som er åpnet opp for
offentligheten.



En kan fortsatt ikke gå inn i brukers bolig eller ta bruker med inn i egen bolig.



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

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. Selv om bruker og fritidskontakt
ikke tilhører risikogruppen, er det ikke sikkert at en nå ønsker å ta imot de fysiske møtene som tjenesten
tilbyr. Uansett, så oppfordrer vi til å fortsette å holde kontakt via telefon eller andre digitale plattformer, om
mulig.
Ved økende smitte regionalt/nasjonalt kan disse retningslinjene bli strammet inn på kort varsel.
Du som fritidskontakt må selv ta kontakt med oss på kontoret om du ikke kan gi tjenesten pga. at du selv er
i risikogruppen for Covid -19. (Er du i tvil, ta kontakt med din fastlege.)

Fritidskontakttjenesten
Sola kommune

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

Fritidskontakttjenesten

Tlf: 51653185/51653267
Tilrettelagt fritid
Sola kommune
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