
Smittevern i Trikkestallen skatepark 
Tiltakene iverksettes fra og med 20.10.20. 
 
Målet med tiltakene i planen er å sikre at driften av aktivitetene i Trikkestallen skjer i trygge og 
forsvarlige omgivelser i tråd med myndighetenes råd og anbefalinger for smittevern.  
 
Alle besøkende og leietakere av Trikkestallen skatepark plikter å gjøre seg kjent med gjeldende 
smittevernsreglement: 
  

Tiltak som skal følges for å ivareta gjeldende smittevern: 
 Maksimum 100 personer kan oppholde seg i hallen samtidig.  
 Alle besøkende og aktive skal vaske eller desinfisere hender ved ankomst og når man forlater 

bygget.  
 Inngangspartiet Trikkestallen skatepark er smalt og det er viktig at besøkende er 

oppmerksom på at det skal være en meter avstand mellom brukerne, også i kø. 
 Inngangsdøra skal være låst til enhver tid. Besøkende ringer på klokka for å tilkalle vakta. Hvis 

det er mange som ankommer samtidig, slippes de inn i mindre puljer (<4 personer). 
 Alle besøkende skal registrere seg i det digitale smittesporingsverktøyet safespot.  
 Vakta/ ansvarlig leietaker stiller kontrollspørsmål til alle som kommer/ forlater bygget: Er du 

frisk? Har du vært i nærkontakt med noen som har Covid-19? Har du testet deg for Covid-19 
nylig?  

 Alle som er i hallen skal holde minst 1 meter avstand til hverandre.*  
 De som deltar i høyintensitetsaktivitet skal holde minimum 2 meter avstand til andre.* 
 Leietakere skal gjennomføre renhold ved bruk av sprayflaske med vaskemiddel av 

kontaktflater før de forlater hallen: Dørhåndtak og gelender i inngangsparti, servant og 
toalett, ringeklokke. VIKTIG: Renholdsmiddelet skal ikke tørkes av.  

 Bruk av felles utstyr:  
o Det er vakta/ ansvarlig leietaker som organiserer utlån av utstyr og renhold mellom 

utlånene.  
o  Utstyrsboden er ikke åpen for selvbetjening. VIKTIG: Renholdsmiddelet skal ikke 

tørkes av.  
o Det er ikke mulig å låne hjelm og beskyttelsesutstyr under pandemien.  
o Felles utstyr (skateboard, sparkesykkel og BMX) skal renholdes før og etter bruk.  

 
* Leietakere som er i samme kohort, eksempelvis skoleklasser, kan ha nærkontakt.  
 
 

Særskilte bestemmelser for TSA’s tilbud på kveld og helg: 

 Ordinær åpningstid avkortes for at tidligvakta skal ha 30 minutter til renhold før åpning.  
 Inngangspartiet, toalettene og felles utstyr, samt deler av selve anlegget (områder som 

berøres hyppig av hender) rengjøres med steamer med Anolyte. Les mer om anolyte.  
 Alle kontaktflater rengjøres hver time med sprayflaske med rengjøringsmiddel som følge av 

det er mange besøkende innom hallen hver dag.  
 Barn som inntil 12 år må ha følge av voksen som er fylt 18 år.  
 Kun kontantløs betaling.  

 
 
Skrevet av 
TSA v/ styreleder Rune Ravlosve og styret  
i samarbeid med Trondheim kommune, Kulturenheten v/ Jartrud Marie Åsvold og Sissel Nestvold. 
 
Trondheim, 20.10.2020 

https://safespot.no/
https://www.skydda.no/skyddano/no/desinfisering-fogging

