
Smittevernveileder for LEARN AS  

 

1) Bakgrunn og formål 

 

LEARN leverer nå undervisning iht §15a. i covid-19-forskriften om krav  

til smittevernforsvarlig drift. 

Vi gjør oppmerksom på at alle LEARNs ansatte har gjennomført smittevernkurs. 

Formålet med rådene i denne smittevernveilederen er å forhindre utbrudd av covid-19. 

Trafikklærer/kursholder er ansvarlig for smittevernopplæring med elev før hver time. Alle ansatte i 

LEARN AS er selv ansvarlige for at smittevernveilederen overholdes.   

 

 

2) Prinsipper for å bremse smitte 

 
De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er: 

 

1) Syke personer skal ikke være på LEARN 

2) God hånd- og hostehygiene 

3) Redusert kontakthyppighet mellom personer 

 

3) Etterlevelse av grunnpilarene  

Syke personer skal ikke være på LEARN 

 

Når skal elever og ansatte møte på LEARN? 

 Når de ikke har symptomer på sykdom. 

 

 Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan elever og ansatte komme tilbake etter at de har vært 

symptomfrie i 1 døgn. 

 

 Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal 

eleven og den ansatte møte på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra 

trafikkskolen dersom de får symptomer (se under).  

 

 Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese 

med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte. 

Når skal elever og ansatte ikke møte på LEARN? 

 Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte til 

undervisning. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. Andre 

sykdommer/symptomer krever sykemelding etter 01.08.20. 

 

 For NAV-elever skal fraværet registreres som før.   

 



Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19: 

Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor 

lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av 

Helsedirektoratet. 

Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19: 

Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor 

lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av 

Helsedirektoratet. 

God hånd- og hostehygiene 

Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier 

og virus løsner fra huden under vask og skylles bort med vannet.  

Elever og ansatte skal vaske hender hyppig og grundig i minst 20 sekunder.  

Hendene tørkes deretter med engangspapirhåndklær. Elever må få god opplæring i håndvask av sin 

trafikklærer, og bør ikke bruke håndsmykker eller ringer.  

Elever og ansatte vasker hendene: 

 Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem 

 Når man kommer til LEARN 

 Ansatte skal vaske eller desinfisere hendene før og etter hver kundekontakt. 

 Etter hosting/nysing 

 Etter toalettbesøk 

 Før og etter måltider 

 Etter man kommer inn fra uteaktivitet 

 Ved synlig skitne hender 

Alternativer til håndvask: 

Håndsprit er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 

Håndsprit er plassert i resepsjon og eventuelt kantine. 

Har du synlig skitne hender, skal du vaske hendene med såpe og vann.   

Hostehygiene 

Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for elever/ansatte. Har man ikke det 

tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser. 

Unngå å røre ved ansiktet eller øynene. 

 

Viktig å vaske kontor og utstyr skikkelig 

Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) fjernes enkelt ved å vaske med vann og vanlige 

rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager, avhengig av type overflate, 

temperatur, sollys og andre faktorer. Derfor er grundig og hyppig renhold i hele lokalet viktig for å 

forebygge smitte. 

 



Det er viktig å vaske utsatte områder på kontoret ofte: 

 Toalett og kran på servanten må vaskes daglig. Tidspunktene for gjennomført rengjøring skal 

dokumenteres. 

 

 Engangspapirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for at søppel tømmes 

regelmessig. 

 

 Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk. 

 

 Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater, betalingsterminaler og andre 

gjenstander som ofte berøres vaskes hyppig og flere ganger daglig. 

 

 Pult/arbeidsplasser vaskes daglig.  

 

 Nettbrett, datamaskiner/tastaturer og annet utstyr som brukes i undervisningen må vaskes 

etter bruk, hver dag. 

 

Bruk og vask av kjøretøy 

 Ratt, brytere og hendler skal vaskes før hver elev. 

 

 Storbilelev får utlevert personlige arbeidshansker til bruk utenfor kjøretøyet. Disse beholder 

eleven gjennom hele opplæringsløpet. 

 

 Eleven bruker engangshansker inne i kjøretøyet. 

 

 Ansatte skal alltid bruke egne arbeidshansker utenfor kjøretøyet. 

 

 Storbil kjører som hovedregel fem timer med én elev før lunsj, og fem timer med én elev 

etter lunsj. 

 

 Det skal være refleksjonspause (pitstop) utenfor kjøretøyet minst hver time. 

 

Redusert kontakthyppighet 

 

 Vi skal holde minst en meters avstand mellom kundene, mellom de ansatte og mellom 

ansatte og andre ansattes kunder. Dette gjelder i venteområde, arbeidslokale og i 

kjøretøyene. Unntak fra dette gjelder ved veiledning av lærlinger. 

 

 Det er ikke tillatt å servere mat eller drikke, inkludert te eller kaffe, som en del av tilbudet til 

kundene. 

 

 Vi skal ikke ha ukeblader, aviser mv. tilgjengelig i venteområder eller i lokalene forøvrig. 

 



 LEARN skal, til bruk ved eventuell smitteoppsporing, ha oversikt over hvilke kunder som har 

mottatt tjenester to uker tilbake i tid, hvor kunden mottok tjenester og hvilke ansatte som 

har ytt tjenester til hver kunde. Virksomhetene skal i to uker etter utført tjeneste oppbevare 

informasjon som nevnt i første punktum. Virksomhetene skal informere kundene om dette. 

 

 Ved timebestilling skal kundene få informasjon om tiltak for å begrense smitte og om hvilke 

betingelser som gjelder for å få tjenesten, inkludert at personer med feber eller symptomer 

på luftveisinfeksjon ikke kan motta tjenester. 

 

Tilleggsregler for MC og moped 

 

 Praktisk kjøreopplæring med inntil 3 elever 

 Maks 5 personer gjelder også i kjøregården 

 Elev og lærer benytter hvert sitt kjøretøy 

 Elev og lærer benytter eget utstyr 

 

 


