
Koronatiltak gult nivå 

Følgende tiltak som gjelder på gult nivå er aktuelle for oss.  Utdrag fra smittevernveilederen på gult 
nivå: 

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte 

har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse. 

Fysisk kontakt: 

• Unngå håndhilsning og klemming 

Avstand: 

• Hele klasser og andre faste grupper kan ha undervisning sammen. 
• Elever bør ha fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/-grupper. 
• Registrer hvem som sitter hvor (klassekart). 
• Unngå større samlinger. Juleavslutningen blir klassevis og fotballturneringen utsettes. 
• Hold i utgangspunktet én meters avstand utenfor klasserommet. Elever som er beskyttet 

trenger ikke å holde avstand til andre, men bør ta spesielt hensyn ubeskyttede i 

risikogrupper. 
• Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter 

Friminutt og fellesarealer: 

• Hold i utgangspunktet én meters avstand i friminutt og pauser. Elever som er beskyttet 

trenger ikke å holde avstand til andre, men bør ta spesielt hensyn ubeskyttede i 

risikogrupper. 
• Vurder å øke bemanningen for å bidra til at smittevern bedre etterleves i fellesarealer/ 

friminutt.   

Begrens deling av mat og gjenstander: 

• Elevene skal ikke dele mat og drikke. 
• Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser.  
• Mat kan tilberedes og serveres på skolen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at 

covid-19 smitter gjennom mat. 
• Begrens bruk av felles kantine. Ved bruk må det sikres avstand mellom elever. Vi reduserer 

antall sitteplasser i kantina og fellesarealer. 

Transport og skoleskyss: 

• Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig. Elevene kan 

parkere på skolens p-plasser, primært nedre. 
• Skoleskyss til og fra skolen: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen 

transport for å komme seg til og fra skolen. 
• Skoleturer som innebærer samling av elever på tvers av klasser og på offentlige 

transportmidler begrenses. 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-videregaende-skole/smitteforebyggende-tiltak/#gult-niva
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/vaksinert-eller-gjennomgatt-covid-19/?term=&h=1#hvem-blir-regnet-som-fullvaksinert-og-beskyttet-og-hva-mener-vi-med-risikogruppe
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/vaksinert-eller-gjennomgatt-covid-19/?term=&h=1#hvem-blir-regnet-som-fullvaksinert-og-beskyttet-og-hva-mener-vi-med-risikogruppe
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