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Høgskolen i Østfold arbeider målrettet og systematisk med smitteforebyggende arbeid.  
I følge AML, § 3-1 krav til systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) 
skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid på alle plan 
– også smitteforebyggende arbeid. 
 
Mål: 
Gjennomføre skriftlig skoleeksamen ved Høgskolen i Østfold i august 2020, og samtidig 
opprettholde nødvendige tiltak for å utsette smitte og begrense spredning av koronavirus.  
Målet er gradvis tilbakeføring av alle typer eksamener. 
 
Omfang:  
Denne prosedyren gjelder for alle studenter ved begge campus ved Høgskolen i Østfold. 
Prosedyren skal tilpasses begge campus sine aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang 
som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 
 
Ansvar: 
Leder for studieavdelingen har ansvar for å planlegge, gjennomføre og dokumentere hva som 
gjøres i forhold til smitteforebyggende arbeid. HMS rådgiver ved Høgskolen bistår i dette arbeidet 
 
Generelt om hygienetiltak: 

- Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også 
smitte med nytt koronavirus.  

- Unngå håndhilsning og klemming. 
- Studenter og eksamensvakter skal unngå å stå eller sitte tett, og holde minst en meters 

avstand fra hverandre. 
- Håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilberedning av 

mat, før og etter måltider, etter kontakt med dyr, og ellers ved synlig skitne hender.  
- Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler/håndsprit virker mot koronavirus og er et alternativ 

hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 
- Unngå å røre ansiktet eller øynene. 

 
Du skal ikke være på Høgskolen i Østfold dersom du føler deg syk. 
Følg Folkehelseinstituttet sine retningslinjer https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ 
 
 



 
 
Fremgangsmåte 
 
Planlegging: 
Høgskolen i Østfold åpner opp for å gjennomføre skriftlig skoleeksamen på campus fra august 
2020, målet er gradvis tilbakeføring av alle typer eksamener. Skriftlig eksamen vil gjennomføres på 
følgende måte; 
 

- Dersom du skal opp til skriftlig skoleeksamen ved Høgskolen i Østfold må du sette deg inn i 
generelle hygienetiltak som er opprettet ved høgskolen. Se våre nettsider; 
https://www.hiof.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2020/informasjon-om-coronaviruset.html 

- I Studentweb finner kandidaten informasjon om hvor skriftlig skoleeksamen skal foregå 
- Sett deg inn i gjeldende prosedyre for skriftlig skoleeksamen 

 
Vi følger med på utviklingen på campus daglig og vil løpende vurdere utviklingen 

Alle studenter skal ta e-læring vedr smittevern før de kommer på campus 
https://www.hiof.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2020/informasjon-om-coronaviruset.html  

 
Gjennomføring av skriftlig skoleeksamen: 
I denne situasjonen er det essensielt å være nøye med hygienerutiner både før, under og etter 
eksaminasjon ved campus: 
  
Før du kommer til campus 

1. Vask hendene før du drar hjemmefra 
2. Ta med deg minst mulig utstyr 
3. Husk å ha med egen penn etc 
4. Ta med deg gyldig legitimasjon 

 
Når du kommer til campus: 

1. Vask eller desinfiser hender og mobil når du kommer inn på campus 
 
I høgskolens lokaler:  
Følg generelle hygienetiltak. Hold god avstand – minst 1 meter (helst 2 meter).  
Alle toaletter kan benyttes.  
 
Før skriftlig skoleeksamen: 

- Gå direkte til anvist klasserom og bruk hånddesinfeksjon før du går inn i klasserommet 
- Sørg for opprettholdelse av minimum 1 meter avstand 
- Er du tidlig ute, så anbefaler vi at du tilbringer mest mulig ventetid utendørs 

 
Under skriftlig skoleeksamen:  

- Kandidaten går inn i klasserommet og setter seg ned på anvist pult/stol 
- Legg frem gyldig legitimasjon på pulten 
- Eksamensvakt registrerer oppmøte for kandidaten 
- Kandidaten bruker egen penn under eksamen 
- Ved toalettbesøk følg hygienetiltak  

 
Etter skriftlig skoleeksamen: 

- Forlat området når du er ferdig  
- Vask eller desinfiser hender før du forlater campus 

 



 
 
Dersom du blir syk eller mistenker smitte 
Studenter som utvikler symptomer på Covid-19 mens de er på campus, må umiddelbart holde 
avstand til andre og reise hjem straks. Hjemreise bør ikke være med kollektivtransport, og hvis 
annet ikke er mulig må den syke bruke munnbind.  
 
Studenten må informere eksamensvakt om symptomene (ref. Smittevernloven, kapittel 5), hvilke 
områder som bør desinfiseres (håndtak, servant, kjøkkenkrok, heisknapper o.l.) og bidra til 
smittesporing. 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-
19/?term=&h=1   
 
Eksamensansvarlig gir videre beskjed til HMS rådgiver. 
 
Renhold 
Renholdsavdelingen vasker respektive rom daglig, også alle flater/tastaturer. 
  
Kilde:  

- folkehelseinstituttet.no 
- Stamina Helse 
- Arbeidstilsynet 

 
 
 

 

 


