
Smitteverntiltak for Strand leirsted, Acta og Normisjon,  

region VeBu 

Oppdatert 28. juni 2021 

 

Disse smitteverntiltakene er i tråd med myndighetenes retningslinjer og gjelder Normisjon, 

region VeBus virksomhet. 

Fast ansatte, ansatte på timer, sommervikarer og frivillige medarbeidere skal alle informeres grundig om 

smitteverntiltakene og følge disse slik at vårt arbeid ikke utgjør noen risiko verken for gjester, deltagere, 

frivillige medarbeidere eller ansatte. Ansatte eller frivillige med symptomer på luftveisinfeksjon, skal 

holde seg hjemme. Smitteverntiltakene vil oppdateres ved behov og vil ligge lett tilgjengelig på våre 

nettsteder. 

Tiltakene gjelder for følgende:  

- Region: møter/samlinger inne, ute og Drive in 
- Acta: leirer 
- Strand leirsted: Kjøkken og matservering, kiosk, utleie til selskap og øvrige arrangement, utleie 
av overnatting 
- Lokale foreninger 
 

Regionen 
Ansvarlig for oppfølging av smittevernreglene er møteleder ved hvert arrangement. 
 

Ute: Dersom været tillater det, vil arrangement skje utendørs. 

• For konserter o.l. vil det være påmelding på check in slik at kravet om oversikt innfris.  

• For sommermøtene registreres alle som deltar ved ankomst  

• Antibac skal være tilgjengelig flere steder på området 

• Border, stoler og benker skal plasseres slik at en- metersregelen oppfylles 

• På hver samling minnes de som er tilstede på smittevernreglene. 

Nasjonale og lokale smittevernbestemmelser følges. 

Det er alltid viktig at personer som er i karantene eller som er syke med feber og luftveisproblemer, holder 

seg hjemme. 

- Arrangement avholdes innenfor bestemmelser om maksantall. 

- 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 14 dager. 

- Det oppfordres til og gis mulighet/tilgang til hyppig håndvask 

Dette gjelder til eventuelle nye retningslinjer gis fra myndighetene. 

 



• Toaletter gjøres tilgjengelig i noen bygg og dørhåndtak, såpedispenser, toalettknapp 
m.m. desinfiseres jevnlig. Det skal være antibac tilgjengelig utenfor toalettene. 
Hoveddører står åpne. 

• Møteleder og andre som skal delta holder en meters avstand. 

• Det vil være rikelig med mikrofoner slik at de som deltar på scenen i størst mulig grad kan 
ha hver sin. Disse, samt annet teknisk utstyr, rengjøres etter bruk. 

 
Inne: For grupper som ikke overstiger innendørskapasitet (med en meters avstand),kan 
samlingen skje innendørs. 
 

• Salen rigges slik at en kan overholde en-metersregelen 

• 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 telefonnummer 

• Antibac skal være tilgjengelig ved inngangsparti, utenfor toalettene og flere steder i 
lokalet. 

• Dørhåndtak, toaletter, såpedispensere, toalettknapp m.m. desinfiseres jevnlig. 

• Det vil være rikelig med mikrofoner slik 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. 

• Kollekt tas opp ved bruk av vipps og kortautomat, evt kollektkurv som står på et bestemt 
sted der folk kan legge penger. Skal ikke sendes fra person til person. Kortautomat 
rengjøres mellom hver bruker. 

 
 

Acta 
Acta forholder seg til regler som gjelder barn og unge. 

Ledere informeres og trenes i smittevern på lederkurs før leirene starter. 

Ansvarlig for oppfølging av Actas smittevernstiltak er Stein Joar Myrvang. 

 
Føringer som legges til grunn for om deltakerne og ledere kan komme på leir: 

• Deltakere og ledere skal, selv med milde symptomer på luftveisinfeksjon, ikke møte på leir. De 

skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. 

• Deltakere og ledere som har fått påvist covid-19 skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som 

avgjør hvor lenge isolasjonen skal vare etter råd fra Folkehelseinstituttet 

• Deltakere og ledere som er nærkontakter/husstandsmedlemmer til en person med påvist covid-

19 skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og 

hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet. 

• Foresatte/respektive som har symptomer på luftveisinfeksjon, er i karantene eller isolasjon skal 

ikke følge eller hente barn på leir, man må finne andre løsninger for følging/henting. 

 

Praktiske tiltak under gjennomføring av leirer: 

       Alle deltagere og foresatte vil bli informert om hvordan smittevern på hver enkelt leir ivaretas. 



Renholdstiltak under leirer: 

Det vil bli ekstra vasking av arealene leirdeltakerne benytter. Alle områdene vaskes hver dag Det vil i 

tillegg bli vask av toaletter, vasker og kraner, dørhåndtak, lysbrytere og andre hyppig berørte flater, 

en ekstra gang i løpet av dagen.  

 

Strand leirsted 
Ansvarlig for oppfølging av smittevern for Strand leirsted er Ruben Heitmann, kjøkken Sara Grebäck. 

 

For leietakere og gruppebookinger. 
Generelle tiltak for leietakere 

• Deltakere og gjester skal, selv med milde symptomer på luftveisinfeksjon, ikke møte på Strand. 

• Alle deltakere skal oppfordres til så ofte som mulig vaske hender grundig og sprite hendene.  

• Vask hendene grundig før mat og drikke skal håndteres. 

• Det skal alltid legges til rette for at man skal kunne holde én meter avstand mellom deltakerne 

som ikke er fra samme husstand.  

• Ledere fra leietakere bes bidra med å vaske/sprite dørhåndtak, stoler, benker ute og inne og 

andre berøringspunkter i fellesarealene og i overnattingsbyggene. Rutiner for dette avtales med 

personalet på Strand for den enkelte gruppen.  

Måltider  

• Unngå lange køer. Be heller deltakerne sette seg ved bordene.  

• Det oppfordres til at deltakerne har samme stol og bordplassering gjennom hele oppholdet.  

• Ved måltider skal færrest mulig personer berøre maten og dekketøy, for å unngå 

smittespredning.  

• Det skal holdes minst en meters avstand til andre og hender skal sprites før en forsyner seg. 

• Det kan være hensiktsmessig at alle leietakere har med navnet flaske som på fastsatte tidspunkt 

fylles av ledere utendørs. Vannmugger fra kjøkkenet kan benyttes eller man kan tappe vann fra 

utekrana ved gjestehuset eller på plenen ved bestyrerboligen.   

Aktiviteter  

• Vask hender før og etter bruk for å unngå smittespredning.  

• Tenk alltid gjennom smittevern og risiko for smittespredning når dere planlegger aktiviteter og 

leker.  

Romplassering 

• Spisesalen på Strand kan per nå ta imot ca 45-50 deltakere innenfor gjeldene smittvernsregler. (1 

meter) 

• Peisestua har 55 sitteplasser, men alle kan ikke benyttes samtidig.  

• Ved overnatting, skal det være èn, maks to, personer pr rom, med mindre man kommer fra 

samme kohort/familie. Det er kun de som bor på rommet som får oppholde seg der.  

 
 
 



Kiosksalg 
 

• Kun en person i kiosken om gangen.  

• Ha sprit og engangsservietter lett tilgjengelig 

• Vi unngår bruk av kontanter, unntak er på barneleirer der vipps og kort ikke er mulig. Her bør 

«bankordning» vurderes 

• Hold minst en meter avstand til kundene.  

• Unngå ansamling av folk og lange køer. Husk 1 meter avstand i køen.  

 

For ansatte, frivillige og leietakere uten personalet.  

Generelle tiltak for ansatte og frivillige:  

• Ved alle inngangsdører skal det henge kortfattet informasjon om smittverntiltak på Strand.  

• Ansatte og frivillige skal, selv med milde symptomer på luftveisinfeksjon, ikke møte på Strand. De 

skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. 

• Alle ansatte og frivillige må så ofte som mulig vaske hender grundig og sprite hendene.  

• Engangshansker kan være en falsk trygghet, husk å bytte ofte og vaske hendene jevnlig.  

• Engangshansker skal brukes ved berøring av brukt dekketøy. (glass, tallerkener og bestikk.) Husk å 

ta hanskene av og vaske hendene før rent dekketøy berøres.  

• Hold alltid en meter avstand mellom personalet, også på kjøkkenet.  

• Nysing og hosting må skje i albuen. Pussing av nese gjøres på personaltoalettet. Vask hender 

grundig etter snyting.  

• Mobiltelefon skal ligge på pauserommet. Etter berøring/bruk av telefonen, skal hendene vaskes 

grundig.  

• Dørhåndtak, stoler, benker ute og inne, samt serveringsdisker og andre berøringspunkter, 

rengjøres hyppig. 

• Toaletter, dørhåndtak, såpedispenser, toalettknapp m.m. desinfiseres jevnlig. Det skal være 

antibac tilgjengelig utenfor toalettene. Vær påpasselig med at renhold av toalettene ikke kan 

utføres av de som jobber med matproduksjon underveis i vakta.  

 

Produksjon av mat på kjøkkenet 

• Normale prosedyrer for matsikkerhet følges (Se oppslag vegg kjøla), men vi har ekstra fokus på 

renhold og håndhygiene.  

• Rengjør berøringspunkter ekstra ofte.  

• Ingen personer har tilgang til kjøkkenet foruten kokk og servitører.  

• Hold alltid en meter avstand så langt det er mulig. 

• Ved varelevering skal sjåfør forlate varene ved inngangsdør.  

Matservering: salg og dagsgjester 
• Gjestene betaler med kort eller vipps.  

• Kassesalg og mat håndteres av ulike personer 

• Vask og sprit hendene hyppig.  

• Unngå mer en to personer i serveringsområdet samtidig. Husk å holde en meter avstand.  

• Unngå ansamling av folk og lange køer. Husk 1 meter avstand i køen.  

 



Matservering: overnattingsgjester grupper/leirer/utleie eksterne leietakere 
• Hold minst en meters avstand 

• Hendene skal sprites før en forsyner seg. Antibac er lett tilgjengelig i spisesalen. 

• Oppvask levers på anviste plasser.  

• Personer som håndterer oppvask må rengjøre hender grundig før håndtering av mat.  

Kiosksalg 
• Kun en person i kiosken om gangen.  

• Ha sprit og engangsservietter lett tilgjengelig 

• Vi unngår bruk av kontanter, unntak er på barneleirer der vipps og kort ikke er mulig. Her bør 

«bankordning» vurderes 

• Hold minst en meter avstand til kundene.  

• Unngå ansamling av folk og lange køer. Husk 1 meter avstand i køen.  

 
Utleie til selskaper 

• Bord dekkes slik at gjestene kan sitte med en meters avstand, evt familievis. Leietager må være 

involvert i dette.  

• Håndtering og servering av mat gjøres etter avtale med utleier.  

• Toaletter og berøringspunkter må rengjøres hyppig.  

 
Utleie ved øvrige arrangementer: weekender, leirer m.m. 

• Alle som leier på Strand får tilsendt smitteverntiltakene og må bekrefte at disse er lest.  

• Dersom leietager ønsker å leie uten betjening, følges smitteverntiltakene som gjelder kjøkken, 

spisesal og møterom.  

• Betjeningen på Strand er i dialog med leietaker ang. deres smittevernplan for arrangementet. 

• Det skal være betjening på Strand ved utleie, spesielt under måltider. 

• Ved overnatting, skal det være èn, maks to, personer pr rom. Dersom det er to, skal disse være 

fra samme miljø. Familier kan bo sammen. Det er kun de som bor på rommet som får oppholde 

seg der.  

• Vi oppfordrer til å være utendørs, eller bruke rommene i fellesbygget eller stua i enden av gangen 

i gjestehuset ved sosialt fellesskap.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lokale foreninger i region VeBu 
 
Alle følger smittevernreglene som gjelder lokalt. 

• 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 telefonnummer 

• Antibac 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. 

• Dersom det skal være fellessang, bør en ha to meters avstand mellom personer/kohorter. 
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.  

 


