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Formålet med dette tiltak er å forebygge smitte under flyaktivitet ved Ulven. Engangs papirhåndklær, såpe, 
engangshansker og desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig. Klubbens fly kan benyttes på egen risiko forutsatt at en følger 
Folkehelseinstituttets anbefalinger samt tiltak bestemt av Os Aero Klubb. Bjørnafjorden kommune følger nasjonale råd og 
vi gjør oppmersom om NLF sine viktige punkter til praktisk smittevern. 
Til flyene skal kun benyttes Oxyl-Pro desinfeksjonsmiddel som befinner seg på tydelig merkede sprayflasker. Det skal ikke 
sprayes direkte på flater i flyet. Benytt tørkepapir som du sprayer med Oxyl-Pro før du tørker over kontaktflater i flyet så 
som stikke og lignende. Det skal ikke benyttes desinfeksjonsmiddel på display og på vinduer. 
 
Gode vaner som forebygger smitte 

• Alle må forholde seg til Helsenorges hvordan forebygge smitte.  

• Hold avstand - minst 1 meter mellom hver person – og unngår å røre ansiktet eller øyne med hendene. 

• Håndhygiene er viktig. Vask/desinfisert hendene før og etter en aktivitet, spising, og toalettbesøk 
 
Rutiner klubbhuset og anlegg 

• Alle som møter på Ulven må registrere seg pga smittesporing. Bruk QR koden som henger i klubbhuset. 

• Klubbhuset skal kun brukes av maks 10 personer om gangen. Husk å lufte regelmessig. 
• Kontaktflater på toalett vaskes/desinfiseres før og etter bruk. 

• Det er plassert sprayflaske i klubbhuset som skal benyttes til desinfisering av alle kontaktflater. 

• Verktøy og andre gjenstander som brukes av flere på Ulven rengjøres før og etter bruk. 

• Dørhåndtak, stoler, andre bordflater og andre gjenstander som ofte berøres rengjøres på slutten av dagen. 
 
Rutiner seilfly og utstyr 

• Benytter flere samme luftfartøy, bør retningslinjene for desinfisering fra Luftfartstilsynet følges. 

• Bruk hansker ved montering/inspeksjon av luftfartøy og under flyging. Flater som berøres skal desinfiseres etterpå. 

• Rengjør/desinfiser alle steder hvor hendene/ansikt berører luftfartøy og utstyr (mikrofon, seler, betjeningsorganer, ol.) 

• Rengjøring/desinfiser utstyr som berøres; der en dytter på fly, monterer utstyr som dolly, slepeline og vingehjul. 

• Fallskjerm, bakkeradio, daglogg/penn og ATV skal desinfiseres før en annen person tar det i bruk. 

• Håndvask umiddelbart før og etter flygning/instruksjonstime. 
 
Operative rutiner 

• Husk minst tre landinger før en kan fly med passasjerer. 

• Ventiler gjerne kabinen med friskluft. Anbefaler munnbind til elever i framsete. 
 
Rutiner modell 

• Modell-brakken er stengt for generell bruk, med unntak for å hente inn/ut bakkeradio evt. annet nødvendig utstyr 

• Bakkeradio samt dørhåndtak på modell-brakke må desinfiseres med utsatt sprayflasker. 

• Kontaktflater på klippetraktor og container desinfiseres etter bruk med sprayflaske fra modell-brakke. Det er viktig at 
alle flater som tas på desinfiseres. Dette inkludere bl.a.: ratt, nøkkel, spaker, brytere, Hengelås og dørhåndtak på 
container, bensinkanne dersom det blir fylt bensin på traktor. 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/#nasjonale-anbefalinger
http://www.nlf.no/sites/default/files/forbund/dokument/viktige_punkter_for_praktisk_smittevern.pdf
https://helsenorge.no/koronavirus/hvordan-forebygge-smitte
https://www.osaeroklubb.no/?page_id=3332
https://luftfartstilsynet.no/allmenfly-og-luftsport/good-aviation-practice/desinfisering-av-smafly/

