Til deg som planlegger et
arrangement
Hvis du planlegger et arrangement, som f. eks. idrettsarrangement,
kulturarrangement eller annet som f. eks. konfirmasjon, bryllup eller annet, er det av største
viktighet at du som ansvarlig arrangør setter deg nøye inn i regler og retningslinjer som gjelder.
Det gode smittevernarbeidet står på disse tre grunnpilarene.
1. Ha rutiner for å sikre at de som har symptomer på luftveisinfeksjon/covid-19 eller kan ha
vært utsatt for smitte gjennom reise eller nylig reise til utlandet, ikke møter opp på
arrangementet
2. Hold minimum 1 m avstand til hverandre
3. Sørg for gode rutiner for hygiene, spesielt hoste- og håndhygiene.
Når det gjelder arrangementer, er det i tillegg viktig at det er arrangørens ansvar å sørge for at
-

Det føres liste over hvem som er tilstede i arrangementet
det ikke kommer flere personer enn at alle deltakerne til enhver tid kan oppholde seg
minimum 1 meter fra hverandre
maks-tallet på 200 personer aldri overskrides
Risikoavurdering av arrangementer gjennomføres
Sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer gjennomgås

Når du har gjennomgått disse punktene, er du bedre forberedt for å gjennomføre et trygt
arrangement og du har gjort det som er nødvendig for å forebygge at ditt arrangement blir en arena
for spredning av koronasmitte.
Det er ikke lagt opp til at kommunene skal godkjenne smittevernplaner eller arrangementer. Men vi
kan gi veiledning – fortrinnsvis omkring konkrete problemstillinger der en arrangør eller annen
ansvarlig står fast etter å ha undersøkt i myndighetenes veiledninger.
Arrangører finner god regler og veiledning her:
-

Helsenorges Råd til feiringer, sammenkomster og arrangementer med informasjon om
smittetiltak, antallsbegrensening, lenker til sider om matservering m.m.
Folkehelseinstituttet: Arrangementer, samlinger og aktiviteter
Helsedirektoratet: Arrangementer, gruppestørrelse og avstand

Plakater og annet informasjonsmateriell, klikk på linkene:
•
•

•

Hold deg hjemme hvis du er syk
Instruksjon for god håndvask: Vaner som forebygger smitte
Helsedirektoratets plakater som kan brukes til å minne om de viktigste prinsippene for å
beskytte seg selv og andre mot koronaviruset:

Kontaktinformasjon:




Koronatelefon: 905 79 993 (hverdager 09:00 – 11:30)
Korona e-post: corona@saltdal.kommune.no

Rognan, 26. august 2020
Kjell Gunnar Skodvin
Kommuneoverlege
kjell.gunnar.skodvin@salths.nhn.no

