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FlipZone Trampolinepark har selv utarbeidet smitteveileder for sin virksomhet. Veilederen er basert 

på veileder fra fagmyndigheter for tilsvarende virksomheter. 

 

Risikovurdering opp mot gjeldende lovverk for smittevern 
 

Følgende risikovurdering er gjennomført: 

Sosial distanse 
FlipZone Trampolinepark vil, ved å innføre tiltak som er beskrevet under, kunne tilby en tjeneste 

hvor det er mulig å opprettholde fysisk avstand på minst 1 meter mellom gjester/deltagere. 

 

Tiltak for å begrense smitterisiko ved trampolineparken 
 

Følgende tiltak iverksettes ved FlipZone Trampolinepark 

 

Generelle tiltak 
- Maksimalt antall personer i trampolineparken settes til 90 personer + ansatte 

- Maksimalt antall personer i resepsjonsområdet settes til 35 personer + ansatte 

- Bare gjester fra samme husstand/kohort kan delta i samme arrangement. 

- I trampolineparken er det kun adgang for ansatte og betalende gjester. Arenaen har 

restaurantområde der foresatte kan oppholde seg med god avstand til øvrige gjester. 

- Alle gjester oppfordres til å booke på forhånd. Drop-in vil være tilgjengelig, men dersom 

grensen for antall mennesker som kan oppholde seg i arealet nærmer seg grensen, vil disse 

avvises. 

- Ved større smittoppblomstring i regionen, vil nedre aldersgrense settes til 10 år. Dette for å 

redusere behovet for kontakt mellom kunder og ansatte. Barn vil erfaringsmessig i større 

grad ha behov for bistand til å komme inn og ut av kartene. Barn vil også typisk ha med 

foresatte slik at man øker personbelastningen ved senteret. Dette tiltaket gjøres i samarbeid 

med kommuneoverlege. 

 

Hygienetiltak 
 

Håndvask 
Ansatte skal vaske eller desinfisere hendene før og etter hver kundekontakt. Det er generelt lite 

kundekontakt ved vår virksomhet, så dette tiltaket vil det være praktisk mulig å gjennomføre. 

Ansatte skal ha tilgang til hånddesinfeksjon der de oppholder seg. Det er etablert flere stasjoner for 

hånddesinfeksjon hos FlipZone Trampolinepark. 

Kunder oppfordres til å vaske/desinfisere hendene før og etter besøk. 

Hånddesinfeksjon gjøres tilgjengelig i resepsjon, i umiddelbar nærhet til inngang/utgang, 



og ved utgang/inngang til selve hoppeområdet 

Det er tilgang på håndvask ved toalettene som befinner seg i anlegget. 

 

Berøringspunkt 
FlipZone har innført kontantløs virksomhet. Vi tar ikke imot kontanter. 

FlipZone har løsning for kontaktløs betaling. 

Betalingsterminaler desinfiseres minimum hver tredje time. 

Drikkestasjon vil fortsatt være stengt. Det er mulig å ha med egen drikkeflaske som er merket med 

navn. Gjenglemte drikkeflasker kastes. 

 

Berøringspunkter i hoppedelen 
Felles potensielle kontaktpunkt som rekkverk og hindrene Ninja Warriorløype i desinfiseres 

minimum hver tredje time. 

 

Bordflater i resepsjon 
Vaskes og desinfiseres ved behov, men minimum hver tredje time. 

 

Dørhåndtak og andre berøringspunkt 
Desinfiseres minimum hver tredje time. 

 

Toalett 
Toalett vaskes og desinfiseres ved behov, men minimum hver tredje time. 

 

Det er etablert sjekklister for utførelse av desinfeksjon av alle berøringspunkt. Disse fylles ut av de 

ansatte fortløpende. 

 

Kontaktreduserende tiltak 
- Mottak og gjennomgang med gjester til arrangement gjøres i egne rom. Bare gjester fra samme 

husstand/kohort kan delta i samme arrangement.  

- Ved ankomst til arrangement ledes gjestene direkte til tildelt rom. 

 

Begrensning av antall samtidige gjester ved anlegget. Se punktet Generelle tiltak. Håndhilsning og 

annen unødig fysisk kontakt skal unngås. 

 



Tiltak som bidrar til at syke personer ikke ankommer eller oppholder 

seg i FlipZones lokaler 
- Det er på FlipZones nettsider publisert informasjon om tiltak som er innført for å begrense smitte, 

samt informasjon om at personer med influensalignende symptomer ikke har anledning til å møte. 

Videre vil det informeres om at personer som ikke forholder seg til anvisning fra anleggets ansatte vil 

risikere bortvisning. 

- Kundene informeres på tv-skjerm ved ankomst om at de ikke har anledning til å oppholde seg i 

anlegget dersom de har pålagt karantene, eller har symptomer som indikerer fare for 

influensalignende sykdom. 

- Ansatte blir gitt opplæring i anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet med 

instruks om ikke å stille på jobb ved symptomer eller ved ilagt karantene. 

 

Annet 
- FlipZone registrerer alle som deltar i aktivitet ved anlegget. Det vil derfor være mulig å spore 

tilbake til besøkende som har deltatt i en definert periode. Dette er et verktøy som vil kunne 

benyttes dersom det er behov for å spore opp personer man blir kjent med kan ha vært utsatt for 

smitte. 

Vi følger til enhver tid helsemyndighetenes retningslinjer og pålegg.  

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med FlipZone Tramolinepark på telefon 55 60 93 80 

 


