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Handlingsplan i forbindelse med  

håndtering av koronavirus 

Oppdatert pr: 11. mars 2020, kl 21:00 

Dette er en handlingsplan dersom koronasmitte blir påvist i Røa IL.  
Til tross for at det ikke er påvist smitte blant våre medlemmer, har vi besluttet 
å legge ned all organisert aktivitet fra og med torsdag 12. mars og inntil 
videre.  

1. Hvor og hvordan deler vi informasjon? 
All informasjon ut fra Røa IL vil bli delt via én kanal – klubbens nettside. Dette 
gjelder også for Røa Fotball Elite.  
 
Dette gjør vi for å sikre at alle har tilgang på oppdatert, offisiell informasjon fra 
Røa IL, og at alle får lik og ensartet informasjon. Det vil si at andre sosiale 
medier ikke vil bli brukt til å dele informasjon, men kan eventuelt brukes til å 
linke opp mot nettsiden der klubben legger ut informasjon til sine medlemmer og 
andre. 

2. Korona virus - Hva er det for noe? 
Du kan lese faktainformasjon om koronaviruset her: 
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona. 

 

3. Forebyggende arbeide 
1. Økt fokus på personlig hygiene 
2. Administrasjonen vil ha nær kontakt med alle 

grupper/ansvarlige/arrangører av store/mindre arrangement og 
infoermere om retningslinjer for gjennomføring.  

3. Vi har utarbeidet en handlingsplan med risikovurdering (denne), som 
oppdateres ved behov. Dato og tid for siste oppdatering finnes øverst i 
dokumentet. 
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4. Dersom et medlem opplever noen form for symptomer på sykdom, skal de 
holde seg unna trening, kamp, konkurranser, arenaer og arrangementer i 
Røa ILs regi eller organisering og arena inntil dette er avklart av 
helsepersonell 

5. Alle trenere er informert om handlingsplan i egen e-post 11. mars 2020 

4. Handlingsplan 
Blir det påvist korona smitte hos noen av våre medlemmer, skal både 
kommunikasjonsansvarlig og daglig leder i Røa IL varsles umiddelbart:  

• Per-Ivar Stokkmo, mobil: 900 60 941, e-post: per-ivar@roail.no (både 
telefon og e-post)  

• Roger Bjørn Haugen, mobilnummer: 926 15 431 (kun mobil – ikke mail)  

Per-Ivar eller Roger vil være tilgjengelig til enhver tid for varsling og 
spørsmål om Røa IL og koronatiltak 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.  

Ved påvist korona smitte blant medlemmene, vil klubben bli underlagt 
retningslinjene til Oslo Kommune ved kommuneoverlegen og 
smittevernsoverlegen.  

Se informasjon fra Oslo Kommune: 

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/koronavirus/ 

5. Hva gjør Røa IL ved påvist korona virus blant våre 
medlemmer? 

1. Hele klubbens virksomhet vil bli stengt (om vi eventuelt gjenåpner etter 
12. mars 2020) i henhold til karantenebestemmelser fra Oslo kommune. 

2. Alle arrangementer som klubben holder i aktuelt tidsrom avlyses. 
Informasjon blir gitt til de påmeldte. Vi refunderer påmeldingsavgift. 

3. I karanteneperioden vil det ikke være mulig for klubben å følge opp 
eksterne arrangementer (eks treningssamlinger og konkurranser). 

4. Administrasjonen og hovedstyret i Røa IL vil fortløpende følge opp 
situasjonen i samråd med retningslinjer fra Oslo kommune og 
bydelsoverlegen. 

5. Avvik fra handlingsplan kan kun forekomme i samråd med Oslo kommune. 
6. Denne handlingsplanen gjelder fra 11.mars 2020 og inntil nærmere 

beskjed. 

Handlingsplanen vil bli revidert fortløpende etterhvert som situasjonen 
endrer seg. 


