Spørsmål 101 fra Ståle Sørensen (Uavhengig): Stengte svømmehaller
Til:
Fra:

Rådmannen
Ståle Sørensen (Uavhengig)

Dato:
Saksnr:
Deres ref:

21.04.2021
21/00070-101

På FHIs egne websider står det svømmehaller innebærer en svært liten risiko for spredning av virus, men
FHI peker på resepsjon og garderober ved svømmehaller som mulige områder for smittespredning.
Undertegnede har tidligere stilt et spørsmål til rådmannen vedrørende dette men opplever ikke at
smittevernrådet har gått inn i tematikken ved jakt på løsninger.
Ny forskning underbygger standpunktet til FHI og bekrefter at virus som Coronaviruset kun vil overleve
30 sekunder i klorvann.
https://www.aftenposten.no/sport/i/860QVd/fersk-forskning-koronavirus-drepes-paa-30-sekunder-isvoemmebassenget?fbclid=IwAR2fsVUT34-O45hB-OfCm-G8jwXFcW3txLOBIIzzFIIi21FzUqbbzhfPUfY
Det er heller ikke vanskelig å holde god avstand til andre mennesker i en svømmehall. De fleste
halvnakne mennesker har god kulturell tradisjon for å holde godt med avstand.
Det synes med denne bakgrunnen merkelig rent faglig at svømmehaller likestilles med andre større
treningsanlegg. Med bakgrunn i kunnskap og forskning bør det være gode grunner til å særbehandle
svømmehaller ved nye nedstengningsregimer.
Svømmehaller er et svært viktig bidrag til folkehelsa også utover organisert idrett og svømmeopplæring
for barn og unge. Drammensbadet tilbyr for mange som har vanskelig for å gå på ski, jogge eller gjøre
andre treningsøvelser et viktig tilbud.
Dersom man gjør nødvendige tiltak som:
 Registrering av brukere
 Antallsbegrensning i bassengene
 Tiltak i kafé
 Tiltak i dusj og garderober.
Så virker det lite sannsynlig at Drammensbadet innebærer noen smittefare for brukere eller ansatte.
Spørsmål til rådmannen:


Med bakgrunn i informasjon over om ny forskning: Vil man kunne behandle svømmehaller
særskilt og holde disse åpne for et begrenset publikum videre i pandemien, selv om smitten
øker utover dagens nivå?
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Hvilken jobb har kommunen og smittevernrådet gjort for å finne konkrete løsninger som
reduserer smittemuligheten uten å stenge institusjoner som svømmehaller helt ned?



Hvilken dialog har det vært mellom Drammensbadet og Drammen kommune underveis?

Svar


Med bakgrunn i informasjon over om ny forskning: Vil man kunne behandle svømmehaller
særskilt og holde disse åpne for et begrenset publikum videre i pandemien, selv om smitten
øker utover dagens nivå?
Tiltakene ved høyt smittenivå er pakker av tiltak som til sammen skal gi god effekt på å redusere
mobilitet
Det er mulig å argumentere for at man vil kunne holde hver og en av de ulike stengte
virksomhetene åpne og at disse vil kunne følge smittevernreglene, men poenget med tiltakene
er at man samlet har en effekt av å redusere mobiliteteten i befolkningen og redusere antall
fysiske møter mellom folk for å redusere antall situasjoner der det er mulighet for
smitteoverføring. En god del av de som er smittet har ikke symptomer og kjenner ikke til at de
er smittet og vil derfor bevege seg rundt i samfunnet som vanlig
Per nå er det nasjonalt fastsatt forskrift for Drammen kommune som inkluderer svømmehaller.



Hvilken jobb har kommunen og smittevernrådet gjort for å finne konkrete løsninger som
reduserer smittemuligheten uten å stenge institusjoner som svømmehaller helt ned?
Smittevernrådet vurderer løpende smittesituasjonen og behov for tiltak. Ved høy smitte er det
omfattende tiltakspakker som til sammen gir en effekt.



Hvilken dialog har det vært mellom Drammensbadet og Drammen kommune underveis?
Det er god dialog mellom Drammensbadet og smittevernhold i kommunen omkring god drift og
rutiner når det gjelder smittevernmessige forhold. Dette gjelder uansett om det er en pandemi.
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