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OPPDATERT INFORMASJON OM KORONA 
FOR NÆRIGNSDRIVENDE - 15.11.2020 

 

 

På bakgrunn av den økende spredningen av korona-viruset opplever næringsdrivende fysioterapeuter at de 

må stenge praksisene i perioder på grunn av at det ved smittesporing har vist seg å være fare for at 

personer som har vært til behandling på klinikken kan ha brakt smitte med seg. Situasjonen for de som 

driver treningssenter-virksomhet er nok så usikker i mange kommuner. 

Generelle anbefalinger for å hindre smittespredning og lette smittesporing 

1. Opprettholde streng besøkskontroll slik at færrest mulig personer fysisk kommer til klinikken. 

a. Timebestilling bør bare gjøres over telefon, nettside eller annen elektronisk ordning. 

Oppslag ved inngangen med orientering om dette og kontaktmuligheter. 

b. Registrering av alle som nødvendigvis må innom instituttet og informere disse om å gi 

tilbakemelding om de i dagene etter besøket oppdager at de muligvis kan ha vært 

smittebærere på besøkstidspunktet. Se forslag til registreringsskjema på PFF’s nettsted og 

annen informasjon HER. 

 

Situasjonen for treningssentrene 

Mange treningssenter er pålagt å holde stengt som følge av smittesituasjonen. Dette varierer fra kommune 

til kommune. Informasjonen vi sendte ut sist her, var noe uklar når det gjelder situasjonen i Oslo, der den 

generelle informasjonen fra kommunen ikke inneholdt noe pålegg om å holde stengt. Under overskriften 

«Ofte stilte spørsmål» på denne siden fremgår at treningssentrene skal holdes stengt – les nærmere om 

dette HER under overskriften «Stengte virksomheter og tjenester». Individuell rehabilitering og opptrening 

på treningssentrene kan gjennomføres. 

Se for øvrig informasjon for din kommune på kommunens nettsider. 

 

Der treningssentrene kan holde åpent følges anbefalingene fra FHI som er gjengitt nedenfor: 

 

Treningssentre 
Treningssentre fikk tillatelse til å holde åpent fra og med 15. juni 2020 dersom smittevernet er ivaretatt. 

 

Risikoen for smitte på treningssentre er knyttet til mange felles kontaktpunkter for de som trener, at 

personer er tett på hverandre, og at aktiviteten i hovedsak foregår innendørs og i mindre ventilerte lokaler. 

Publiserte studier viser at smittespredningspotensialet i saltrening med høy fysisk aktivitet er høyere enn 

aktiviteter som pilates og yoga. Treningssentre samler også personer fra geografiske spredte områder. 

 

For å redusere faren for smitte inne på treningssentrene er det derfor viktig med strenge smittereduserende 

tiltak. Hovedpunkter i disse tiltakene er: 

  Ref: 2020_11_15_HJ            Dato:  15.11.2020 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund 

Generalsekretær Henning Jensen 
Schwartzgt. 2, 3043 Drammen – Tlf. 913 51 337 
E-post: henning.jensen@fysioterapi.org 
 

http://www.fysioterapi.org/aktuelt-korona/anbefalinger-angaende-de-siste-smittevernreglene
http://www.fysioterapi.org/aktuelt-korona/anbefalinger-angaende-de-siste-smittevernreglene
https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/
https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/ofte-stilte-sporsmal/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-trening/?term=&h=1
mailto:henning.jensen@fysioterapi.org
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1. Hold minst 1 meter mellom de trenende til enhver tid, men minst 2 meter ved fellesøkter med høy 

intensitet hvor utåndingen øker. I mindre fysisk krevende fellesaktiviteter slik som yoga og pilates, 

er 1 meters avstand tilstrekkelig. 

2. Håndhygiene bør utføres før og etter økten. 

3. Forsterket rengjøring av hyppig brukte kontaktpunkter og utstyr. 

4. Utstyr som berøres med hender over tid (f.eks. manualer og treningsapparater) bør rengjøres etter 

vanlige rutiner av hver bruker og av senteret ved dagens slutt. 

5. Sentrene bør lage en oversikt/plan over maksimalt antall personer som kan være samtidig på 

senteret gitt gjeldende avstandskrav, tilgang på garderober, toaletter og dusjfasiliteter. 

6. Det må unngås kø ved inngang/resepsjon, toaletter, garderober og ved de ulike 

apparatene/stasjonene. 

 

Støtteordninger 

 

Ordning for inntektstap 

Hos NAV kan du søke om støtte dersom du mister inntekt på grunn av koronautbruddet. Les nærmere om 

ordningen HER. Ordningen varer til 31.12.2020, men vil antakelig bli fornyet. 

Kompensasjon for faste utgifter 

Søknadsfristen for kompensasjonsordningen for næringslivet var 31.10.2020, men du kan endre dersom du 

har oppdaget feil eller mangler i søknad du har sendt inn. Denne ordningen var administrert av 

skatteetaten. Du kommer til ordningen HER. 

Regjeringen har lagt frem forslag til ny kompensasjonsordning på inntil 5 milliarder kroner, for bedrifter 

med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien. Nedenfor gjengis de viktigste elementene i 

ordningen. Den nye ordningen skal administreres av Brønnøysundregistrene. 

Fakta om ordningen 

• Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet bygger på den tidligere ordningen forvaltet av 

Skatteetaten. 

• Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021, og støtte vil beregnes 

for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og 

november/desember skal sendes samlet i januar 2021. Søknad for januar og februar skal sendes i 

mars 2021. 

• Støtten beregnes med utgangspunkt foretakets faste, uunngåelige kostnader, ganget med 

omsetningsfall i prosent og ganget med en justeringsfaktor. Når omsetningsfallet inngår i 

beregningsmodellen vil støtte øke dersom strengere smitteverntiltak fører til at bedriftene får 

høyere omsetningsfall. 

• Tilskudd gjennom ordningen beregnes med utgangspunkt i foretakets faste, uunngåelige kostnader, 

multiplisert med omsetningsfall i prosent og multiplisert med en justeringsfaktor. 

• Når omsetningsfallet inngår i beregningsmodellen, vil større omsetningsfall bety mer støtte til den 

enkelte bedrift. Det vil dermed være en automatikk i at strengere smitteverntiltak som fører 

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/midlertidig-ordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere-som-mister-inntekt-pa-grunn-av-koronautbruddet
https://www.skatteetaten.no/kompensasjonsordning/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/legger-frem-ny-kompensasjonsordning/id2784471/
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omsetningsfallet for bedriftene, gir økt støtte. Justeringsfaktoren er 0,7 for september og oktober, 

0,85 for november og desember og 0,8 for januar og februar. 

• En justeringsfaktor på 0,8 betyr at ordningen kan dekke inntil 80 pst. av foretakenes faste, 

uunngåelige kostnader, avhengig av størrelsen på omsetningsfallet. Et foretak med 50 pst. 

omsetningsfall vil få dekket 40 pst. av de faste, uunngåelige kostnadene som omtalt over, mens et 

foretak med 100 pst. omsetningsfall vil få dekket 80 pst. 

• Til forskjell fra den tidligere kompensasjonsordningen som gjaldt fra mars og ut august 2020, blir 

det ikke noen sesong- eller vekstfaktor som skal inngå i beregning av tilskudd. 

• Regjeringen foreslår at beregnet tilskuddsbeløp opp til 30 mill. kroner per kalendermåned utbetales 

i sin helhet. For beregnet tilskuddsbeløp som overstiger 30 mill. kroner, vil beløpet over 30 mill. 

kroner avkortes med en faktor på 0,5. Maksimalt tilskudd per måned per foretak/konsern er 80 

mill. kroner. Dette tilsvarer beregningsmodellen for maksimal støtte i august for den tidligere 

ordningen. 

• Ordningen er ennå ikke endelig vedtatt. 

Smittevern i internkontrollen 

Arbeidstilsynet har utarbeidet maler for risikovurderinger, kartlegging og handlingsplan i forbindelse med 

smittevern. Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet 

til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Målet er at ingen blir skadet eller syk på 

grunn av arbeidet. 

Arbeidet skal dokumenteres i virksomhetens internkontroll-system. 

Her kan du lese mere om dette og laste ned relevante maler. 

 

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/risikovurdering/

