
COVID-19 TILTAK/ SMITTEVERNREGLER.

 
Smitteverns ansvarlig: Arild Østby 91 51 88 88. 

 

Oslo motorsports reglement i forbindelse med og bakgrunn i Covid-19 situasjonen. 

Oslo Motorsport er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig 

måte. Dette krever et godt samarbeid mellom funksjonærer, deltakere, og andre som er 

tilknyttet aktiviteten.  

Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under COVID-19 utbruddet. 
 
 
Hostehygiene og holde avstand 1m både ute og inne er avgjørende for å begrense 
dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene 
hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. 
 
 
De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er: 
 
1. Syke personer skal holde seg hjemme.  
2.God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.  
3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personene. 
 
Arrangementet har elektronisk COVID 19 Registrering.  
Elektronisk innsjekk for Covid 19 gjøres i sekretariatet dette gjelder for alle. 
Registreringen er enkel, man skanner en QR kode og følger anvisningen i App. 
 
 
Besøksregistrering betyr at Oslo Motorsport fører et register over sjåfør, team og 
funksjonærer. Formålet er å kunne overlevere relevante data fra registeret i tråd med 
smittevernlovgivningen for å spore eventuelle nærkontakter hvis for eksempel en registrert 
person på baneanlegget har testet positivt på covid-19. 
 
 
 
 
 
 



Hvordan forholder du deg når du ankommer arrangementet og depot? 
 
 
Det er gitt dispensasjon for 50 deltager team totalt. 

Hvert team kan kun bestå av 1. deltaker pluss 2 team medlemmer som må meldes inn iht. 

til løpets tilleggsregler.  

Team som har med flere personer enn tillatt og som ikke er anmeldt vil bli rapport til 

juryen og minimumsstraffen vil være diskvalifikasjon fra løpet. 

 

Vi ønsker at hvert team selv tar med:  
håndsprit, beskyttelse hansker, og munnbind til sine i teamene. 
 

 

Ankomst Depot: 

Før innkjøring til depot skal alle de som er med i teamet få på seg armbånd i henhold til de 
personer som er meldt inn. Dette båndet mottar du av depot ansvarlig ved innsjekk i 
deltagerlister ved adkomst. 
Bånd blir altså ikke bare delt ut, men skal settes på armen ved ankomst. 
 

Opphold i depot 
Alle team skal i størst mulig grad forholde seg til sitt team og sin depotplass. 1-meters regel 
skal overholdes for alle som ikke er familie medlemmer. 
Når man skal se på løpet skal også 1-meters-regel overholdes.  
 
Teknisk kontroll 
Det vil være ordinær teknisk kontroll, men hovedvekt på det sikkerhetsmessige. Tekniske 
kontrollører skal i hovedsak se, ikke røre.  
Deltagere skal selv åpne panseret, bagasjelokk og dører.  
Det er deltagere sitt ansvar å sørge for overflatedesinfisering av kontaktflater på bilen 
før og etter teknisk kontroll.  
 
Førermøte 
Det skal under vært førermøte og ved fremmøte til felles forsamlinger benytte munnbind.  
 
Covid Kontroll 
Deltagere med team må ha full forståelse for at det vil bli utøvet uoppfordret kontroll av 

reglement, bånd og avstands klarering gjennom dagen. 

Dette må imøtesees med vennlighet fra deltagere og berørte personer. 

 



Dersom noen blir syke med Covid-19 symptomer løpshelgen eller i etterkant skal dette 

varsles til COVID-19 ansvarlig: Arild Østby Mobil 91 51 88 88. 

Oslo Motorsport er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig 

forsvarlig måte. Dette krever et godt samarbeid mellom alle funksjonærer, deltakere og 

andre som er tilknyttet aktiviteten. 

 

Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under 

covid-19-utbruddet. 

Takk for at du viser omsorg. 

 

Velkommen til Bjerkesprinten 2020 


