Smittevernveileder for lokale foreninger i
Normisjon, region VeBu
Oppdatert 17. august 2020

15. juni. åpnet regjeringen for noe større arrangementer på offentlige steder.
Forutsetningene for dette er:
-

Et enkelt arrangement har maks 200 personer tilstede foruten arrangør og medvirkende.
Det skal være en ansvarlig arrangør som kan ivareta smittevernreglene
Det må være plass nok til minst en meters avstand mellom de som er tilstede
Ansvarlig arrangør holder oversikt over alle som er tilstede for evt. smittesporing i etterkant. Slike
oversikter slettes etter 10 dager.
Det oppfordres til og gis mulighet/tilgang til hyppig håndvask

Mennesker i karantene eller som er syke med feber og luftveisproblemer, skal holde seg hjemme.
Dette gjelder til eventuelle nye retningslinjer gis fra myndighetene.
Dette gjelder til eventuelle nye retningslinjer gis fra myndighetene.

Møter/samlinger kan avholdes for grupper på inntil 200, men det må kunne være en meter
mellom personer som ikke er fra samme husstand. Det forutsetter altså at lokalet er stort
nok.
• Salen/rommet rigges slik at det er en meter mellom stolene
• Dører står åpne, også ytterdør så langt været tillater det slik at en ikke trenger å ta i
dørhåndtak.
• Alle som kommer blir registrert ved ankomst med navn og mobiltelefonnummer
• Antibac/håndsprit skal være tilgjengelig ved inngangsparti, utenfor toalettene og
flere steder i lokalet.
• Dørhåndtak, toaletter, såpedispensere, toalettknapp m.m. desinfiseres jevnlig. Ved
vanlig generelt renhold, brukes vanlige rengjøringsmidler.
• Det må være nok mikrofoner til at de som deltar på scenen i størst mulig grad kan ha
hver sin. Disse, samt annet teknisk utstyr, rengjøres etter bruk..
• Møteleder og andre som skal delta holder en meters avstand.
• Sangbøker bør i minst mulig grad benyttes. Bruk sangark for hvert møte (samles ikke
inn) evt. fremvisning på skjerm.
• Kollekt tas opp ved bruk av vipps, evt kollektkurv som står på et bestemt sted der folk
kan legge penger. Skal ikke sendes fra person til person.
• Ved servering av mat, sørg for en meters avstand mellom folk og at hender sprites før
en forsyner seg.

Sjekkliste for foreninger
Tiltak

Utført dato

Merknad og ansvar

Rutine

Merknad og ansvar

Oppsett av sal/rom med rett
avstand mellom stoler/bord
Sette opp rutiner for servering
dersom dette er aktuelt.
Rutine for registrering av navn og
mobiltelefonnummer på
møtedeltagere
Henge opp informasjon om
avstand, hånd og hostehygiene
Opplæring/informasjon til
møteansvarlige m.fl.
Lage rutiner for evt utleie

Rutiner for renhold
Rengjøringspunkt
Kjøkken og serveringssteder
Stoler og bord
Talerstol
Dørhåndtak og andre steder det
er naturlig at folk berører
Toaletter: dørhåndtak, lås,
toalettknapp, såpedispenser,
holder for toalettpapir og
håndtørkepapir, kran….
Mikrofoner med stativ og
ledninger
Miksepult, evt kabler og
høytalere
Piano og andre instrumenter

Alle steder som berøres

