
Smittevernveileder for A lgar̊d 
Bedehus 
Versjon 2.0. Datert 23 Februar 2021. 

Innledning 

Drifts styret for Ålgård Bedehus har laget en smittevernveileder for å kunne ivareta 
smittevern hensyn på en best mulig måte. Siden smittespredningen er uforutsigbar og det 
ofte er endringer av råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet (FHI) vil det være de til enhver tid 
gjeldende offisielle retningslinjer som skal legges til grunn for all bruk av Ålgård Bedehus.  

Del I 

Veiledning som er felles for bruk av Ålgård Bedehus 

1.1 Forsvarlig smittevern
 

a) Veiledning på grunnlag av smittevernforskriften mv

Veilederne er utarbeidet bl.a. på grunnlag av Kap. 4 i «Forskrift om smitteverntiltak mv. ved 
koronautbruddet» (covid-19-forskriften). I § 13 i forskriften står bl.a. følgende: 

● Ved arrangement på offentlig sted kan det være 100 personer som sitter på faste 
tilviste plasser, i tillegg til arrangører .

● Personer som er til stede, skal kunne holde minst 1 meter avstand til personer som 
ikke er i samme husstand (avstand måles fra skulder til skulder).

● Arrangementet kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for 
personer under 20 år som deltar på sommerleir, aktivitetsleir, helgetur, 
konfirmasjonsleir, samt de som står for arrangementet.

● Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og 
gjøre det mulig å ivareta hygiene.

● Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede samt tlf nr, for å kunne bistå 
Gjesdal Kommune ved en eventuell senere smitteoppsporing. Navneliste skal 
oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager.

● De som gjennomfører arrangementer, bør følge relevante standarder om smittevern.  

Det er Gjesdal Kommune som fører tilsyn med at virksomhetene driver smittevernfaglig 
forsvarlig. Kommunen kan gi pålegg etter smittevernloven § 7-1 eller folkehelseloven kapittel 
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3, og kan fastsette strengere bestemmelser enn de som er omtalt her. Ved utleie av Ålgård 
Bedehus må arrangør på leietidspunktet sjekke om Gjesdal Kommune har ytterligere pålegg. 

b) Ansvarlig arrangør

Helsemyndighetene legger særlig vekt på det ansvaret som legges på arrangøren av et 
arrangement. Ansvarlig arrangør skal være navngitt og vil være den som skal kunne 
kontaktes av kommuneoverlegen mv etter arrangementet. Arrangøren har bl.a. følgende 
oppgaver; 

● Sørge for oversikt over alle som deltar på arrangementet for at smitteoppsporing skal
være mulig i ettertid.

● Slette navnelister 10 dager etter arrangementet
● Se til at deltagerantallet ikke overstiger lovlig antall.
● Forsikre seg om at ordninger for renhold og hygiene er ivaretatt, både når det gjelder

lokalet og under selve arrangementet
● Se til at andre frivillige ledere har tilstrekkelig opplæring og at arrangementet kan

gjennomføres på en forsvarlig måte, bl.a. når det gjelder avstand mellom deltagerne.
● Informere deltakere om fastsatte smitteverntiltak

c) Her er noen hovedprinsipper for forsvarlig smittevern

1. Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
2. Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold (se også plakater utplassert i bygget)
3. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr
4. 1 meters avstand mellom alle som deltar.
5. Kravet om avstand gjelder ikke personer i samme husstand.
6. Tilstrekkelig bemanning til stede.
7. Sangbøker bør ikke benyttes. Bruk programark eller framvisning på skjerm/projektor.
8. Husk desinfisering av pianotangenter og annet utstyr som kan brukes av flere

personer. Desinfisering bør gjennomføres mellom hvert skifte av utøver.

Den enkelte arrangør må selv vurdere hvordan smitteverntiltakene kan tilpasses de lokaler 
som benyttes på Ålgård Bedehus. Drifts styret skal være behjelpelig med å legge til rette for 
dette på en best mulig måte. Lokalt kan en også søke råd hos Gjesdal Kommune. 
For øvrig må en følge de offisielle råd som til enhver tid er gjeldende.   

1.2 Ansvarsfordeling 
a) Ansvarlig arrangør for aktiviteter på Ålgård Bedehus

Helsemyndighetenes krav om en ansvarlig arrangør av arrangementer utfordrer Ålgård 
Bedehus til ekstra oppmerksomhet for å sikre avklarte ansvarsforhold. I tillegg til en avklaring 
av formell arrangør bør det være tydelige avklaringer for hvem som skal ivareta bestemte 
oppgaver og funksjoner. Vi anbefaler at hver aktivitet/tiltak skal ha en ansvarlig arrangør for 
gjennomføring av arrangementet og at det blir gitt nødvendige instruksjoner til andre ledere, 
frivillige og deltakere. 
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Vi legger følgende hovedprinsipper til grunn: 

● Ved utleie av Ålgård Bedehus (ÅB) skal det i tillegg til leiekontrakt mellom partene
vedlegges dette dokument.

● Når en forening eller en frivillig organisasjon har virksomhet på (ÅB) vil det normalt
være denne foreningen/organisasjon som utnevner en ansvarlig arrangør.

Dersom det oppstår en situasjon der all aktivitet må stenges for en kortere eller lengre 
periode er det drifts styret som i samarbeid med de lokale styrene i Norkirken Ålgård & 
Ålgård Misjonsforsamling som avgjør når aktiviteter kan gjenåpnes på en planmessig og 
forsvarlig måte.  

b) HMS, renhold

Driftsstyret er ansvarlig for å etablere interne kontroll rutiner på bygget. Driftsstyret har derfor 
ansvar for å sikre forsvarlig renhold av bygget som ivaretar nødvendige smittevernhensyn.   
Ved utleie av huset skal dette dokument legges med som en del av leiekontrakten mellom 
partene.  

c) Frivillige medarbeidere og frivillige organisasjoner

For å sikre at alt arbeid i arrangørens regi skjer på en forsvarlig måte, må arrangør avklare 
hvordan frivillige og lønnede medarbeidere skal få nødvendig informasjon og opplæring. 

For tiltak i våre lokaler som skjer i regi av en frivillig organisasjon e.l., har organisasjonen 
ansvar for å sikre at tiltakene gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. For tiltak 
som skjer i et avtalt samarbeid mellom Ålgård Bedehus og andre samarbeids parter, må 
begge parter ta ansvar for nødvendige smittevernstiltak i tråd med de til enhver tid gjeldende 
smittevern anbefalinger. 

1.3 Felles retningslinjer for å ivareta godt smittevern 

Til tross for gode gjennomførte tiltak, kan tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå. 
Dersom smittevern tiltakene som er listet opp i dette dokument gjennomføres, vil 
smittespredningen kunne reduseres betydelig. Tiltakene nedenfor er en beskrivelse av hvilke 
smitteverntiltak som må være på plass for å lykkes med å redusere smitterisiko til et 
minimum ved ulike typer arrangementer. 

Den enkelte arrangør må ta dette ansvaret. Målet er å redusere risiko for smittespredning. 
Driftsstyret anbefaler at dette dokumentet legges ut på organisasjonene sine egne lokale 
nettsider. 

a) Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger

 Møteleder oppfordres til tydelig å informere om at de som kan være korona-syke,
har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene ikke kan delta på
arrangement i Ålgård Bedehus sine lokaler.
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 Dersom sykdom oppstår under et arrangement, skal vedkommende forlate lokalet
og aktiviteten avlyses umiddelbart.

 Arrangør har et særlig ansvar for å følge myndighetens råd om karantene og
isolering ved utvikling av symptomer eller ved nærkontakt med mennesker med
påvist smitte.

b) Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold

 Sørg for god og tilpasset informasjon ved inngangspartiet for deltagerne med råd
for hvordan unngå smitte. Plakater med tegninger eller enkle tekster er å
anbefale.

 Vurder om noen deltagere har behov for ekstra bistand eller oppfølging.
 Det må tilrettelegges for god håndhygiene for frivillige og deltagere, enten

håndvask med såpe og vann, eller håndsprit.
 Ved aktiviteter hvor håndvask ikke er tilgjengelig brukes våtservietter og

håndsprit.
 Oppfordre alle til å bruke tørkepapir eller albuekroken når de hoster eller nyser.
 Håndvask utføres som et minimum ved ankomst, mellom ulike oppgaver (for

eksempel hvis man forflytter seg eller skifter utstyr), etter toalettbesøk, og før og
etter kjøkkenarbeid og bespisning.

 Folkehelseinstituttet (FHI) understreker at alkoholholdig hånddesinfeksjon er
brennbar væske, og kan representere en brannfare. Alkoholholdig
hånddesinfeksjon bør ikke lagres eller benyttes ved høye temperaturer eller åpne
flammer, f.eks. i nærheten av levende lys.. Væsken bør heller ikke plasseres i
direkte nærhet til elektriske installasjoner som stikkontakter, lysbrytere,
varmekilder e.l. Alkoholholdig hånddesinfeksjon kan ved inntak føre til skader.
Sikkerheten ved bruk og plassering må vurderes ut ifra disse forhold. Mer
informasjon og råd finnes på FHI informasjonssider.

c) Spesielt om renhold

Det er drifts styret som er ansvarlig for å organisere renhold og driften av bygget. 
Noen hovedpunkter: 

● Aktiviteter forutsetter rutiner for rengjøring. Rutinene skal være kjent i bygget ved
oppslag og gjelder alle rom som benyttes.

● Det anbefales god, generell rengjøring av lokaler der mange ferdes. Vanlige
rengjøringsmidler kan benyttes. Husets toaletter skal være tilgjengelige, og må ha
gode rutiner for renhold.

● Alternativ til rengjøring av inventar og tekstiler er at det står ubrukt i 24 timer etter
bruk.

● For detaljert rådgiving om rengjøring, hyppighet og råd for ulike elementer,
se FHI råd for rengjøring og desinfisering for sektorer utenfor helsetjenesten.

● Håndsprit skal alltid være tilgjengelig.
● Det er utplassert totalt 6 smittevern stasjoner på bygget, der håndsprit og middel

for vask av de mest utsatte berøringsflater er tilgjengelig.

● Vær bevisst på at ulike materialer og overflater tåler ulik rengjøringsbehandling
slik at overflater ikke skades.
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d) Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

● Instrumenter, mikrofoner, bøker mv skal så langt det er mulig ikke deles og ikke 
berøres av andre enn den som skal benytte det. Hvis felles utstyr må benyttes av 
flere anbefales håndvask før og etter bruk.

● Husk rengjøring av pianotangenter og annet utstyr som kan brukes av flere 
personer.

● Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer at det er lav risiko for indirekte smitte fra 
bøker. Salmebøker kan derfor brukes hvis de ikke deles og det går mer enn ett 
døgn til de skal brukes på nytt.

di) God avstand og minst mulig kontakt mellom personer

 Hånd hilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt bør unngås.
 Det er pr 23.02.2021 satt et maksimumsantall på 100 personer til stede (i tillegg til 

medvirkende) i kirke/menighetslokale.
 Rommets størrelse overstyrer maksimumsantallet. Det vil derfor være nødvendig 

med et lavere deltakerantall i mindre lokaler for å sikre tilstrekkelig avstand.
 Lokalet skal vært klart i forkant av en samling. Felles rigging både før og etter en 

samling må unngås. Stoler og utstyr må settes fram i forkant. Vurder fysiske tiltak 
(ommøblering, sperre av stolrader, merke stoler) for å bidra til tilstrekkelig 
avstand.

 Det bør vurderes fysiske tiltak for å bidra til tilstrekkelig avstand, f.eks. 
ommøblering av lokalet, avstenging av annenhver benke/stolrad, markering på 
gulvet mv.

 Oppstart og slutt, aktiviteter og pauser må planlegges slik at deltakerne kan holde 
minimum 1 meter avstand under hele arrangementet. Reduser muligheten for 
kontakt som kan oppstå ved trengsel ved utgang, musikkframføring mv. Bruk om 
mulig flere inn/utganger. 2 meters avstand dersom allsang.

 Syns- og bevegelshemmede kan ha behov for ledsagertjeneste for å finne frem til 
ledige plasser i lokalet.

dii) Tilstrekkelig bemanning  

Det skal være tilstrekkelig antall ledere for å sikre at smittevernreglene overholdes. Fordi 
dette vil variere med aktivitet, målgruppe, behov for assistanse, romfasiliteter og 
eventuelle ekstra oppfølgingsbehov knyttet til gruppen, må dette vurderes lokalt.  

Vi anbefaler at det som hovedregel er to ledere til stede. En av lederne skal være 
ansvarlig for at smittevernreglene overholdes. I noen tilfeller er det tilstrekkelig med en 
leder til stede, f.eks. når mindre grupper er sammen (samtalegrupper, bibelgrupper, 
styremøter, bønnegrupper, mindre møter). 
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1.4 Servering av mat og drikke 
Prøv å unngå servering av mat og drikke så langt det er mulig. Dersom servering av mat og 
drikke er en forutsetning for arrangementet, vil drifts styret vise til følgende råd. 

Servering av mat og drikke i ulike typer arrangement handler i hovedsak om to forhold:  
Det er de generelle smittevernrådene om håndvask og generelt god hygiene som gjelder 
også ved servering av mat og drikke. Dette gjelder særlig rundt tilberedelse og servering av 
maten.  
Det er en forutsetning at det er alkoholfri servering.   

• Hansker skal benyttes av de som tilbereder mat på kjøkken før og under servering.
Dersom nødvendig, skal det etableres eget punkt på kjøkkenet der de som serverer
maten henter den for utlevering. Disse bør om mulig, ikke ha adgang til den sonen i
kjøkkenet der maten tilberedes.

• Ved tilbereding og håndtering av mat i kjøkken skal bare de som tilbereder maten ha
adgang til den sonen i kjøkkenet der maten tilberedes/håndteres.

• Unngå buffet.
Tilrettelegg for servering av ferdige porsjoner/stykker, evt. bestilt fra catering
innpakket i f.eks. plast eller annen emballasje.
Bruk egnete redskaper som pølseklype eller kakespade ved utdeling av mindre
stykker som pølser i brød/lompe, boller, rundstykker, kaker e.l.

Servering av drikke bør foregå ved at en eller flere personer skjenker i beger/kopp. Unngå 
selvbetjening med karafler, kanner o.l. som medfører berøring av møtedeltakerne. 
Utlån av service fra Ålgård Bedehus for hjemlån er ikke tillatt så lenge pågående pandemi 
ikke er under kontroll. 
Det anbefales at bestikk og annet service skylles før den vaskes i steam oppvaskmaskin. 

Ifølge Mattilsynet er det ikke påvist at korona viruset smitter gjennom mat og drikke, men det 
er selve håndteringen og situasjonen rundt matserveringen, som kan medføre større 
smitterisiko. Her henviser vi til Mattilsynet som gir god veiledning til hvordan servering kan 
skje på en trygg måte. 
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Del II 

Hvordan gjennomføres arrangement. 

2.1 Oversikt over deltakere 
Covid-19-forskriftens §13 sier følgende om krav til oversikt over deltakere: 

«Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen 
ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Dersom det for 
å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de 
tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en 
forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til 
stede om det nedtegnes en egen oversikt.» 

Ansvarlig person/arrangør må ha oversikt over hvem som er til stede på grunn av 
smittesporing. Dette kan sikres på flere måter, for eksempel ved navneregistrering eller 
påmelding.  

I praksis kan dette løses ved at deltakere skriver seg på en liste ved inngangen før 
arrangementet begynner. Ved bruk av felles penn må håndsprit benyttes etter bruk. 

2.2 Møter/arrangementer 
Følg reglene om rengjøring og generelt smittevern: 

 Hold god avstand, minst 1 meter. Ved allsang skal 2 meters avstand benyttes 
dersom en ikke er i samme familie.

 Vær nøye med renhold i forbindelse med håndtering av teknisk utstyr, ledninger, 
mikrofoner etc.

 Ved innledningen til arrangementet informeres om de forholdsregler som gjelder om 
avstand, hygiene mm.

 Sikre at bare tillatte plasser er i bruk med minst 1 meter mellom hver person. 
Personer fra samme husstand kan gjerne sitte sammen.   

a) Nattverd
 Nattverd gjennomføres på en slik måte at det ikke er direkte kontakt mellom

nattverd utdeler, brød/vin og deltakere.
 Dette kan oppnås med bruk av enkeltbeger og at brødet (oblaten) legges i hvert

beger.
 Deltakerne tar med beger og rekker det frem, mottar brødet i begeret og tar selv

brødet i munnen. Deretter holdes begeret (som vanlig) frem og vinen helles i.
Tilsigelsesordene som vanlig til hver deltaker.

 Det må være minst 1 meter, avstand mellom deltakerne.
 Arrangør må på en tilfredsstillende måte sikre desinfiserende vask av utstyret som

benyttes, eller benytte engangsbeger. Ifølge Mattilsynet tåler viruset ikke
oppvaskmaskin over 70°C.

 De som forbereder og deler ut vin og oblat skal praktisere god håndhygiene.
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b) Dåp
 Dåpsfølget som står ved døpe fonten bør bestå av få personer.
 Forutsatt god håndhygiene, kan dåpshandlingen gjennomføres på vanlig måte

uten bruk av hansker: Å tegne korsets tegn på pannen, øse vann over barnets
hode, tørke av barnets hode og håndspåleggelse.

 Det anbefales at den som forretter under dåpen eventuelt lar en i dåpsfølget løfte
barnet frem for menigheten i etterkant av dåpshandlingen, og at barnet holdes av
samme person gjennom dåpshandlingen/samlingen.

2.3 Barne- og ungdomsarbeid 

2.3.1 Generelle anbefalinger 
Følgende generelle anbefalinger gis for tiltak for barn og ungdom på Ålgård Bedehus. 

 Ved gjennomføring av fysiske samlinger for barn og unge henvises det til eget
vedlegg  for barn og ungdom.

 Utendørsaktiviteter innebærer mindre smitterisiko. Det anbefales derfor en omlegging
av aktivitet fra innendørs til utendørsaktiviteter der dette er mulig.

En endring i smittvernforskriften fra 15. juni 2020 tilsier at arrangementer kan gjennomføres 
selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for personer under 20 år som deltar på  
sommerleir, aktivitetsleir, helge samlinger, utendørs aktiviteter, samt de som står for 
arrangementet.  

2.3.2 Smitteforebyggende tiltak, særlige tiltak overfor barn og unge 

 Håndvask for barn under skolealder skal som hovedregel skje med en voksen til 
stede.

 Oppfordre barna til å bruke tørkepapir eller albuekroken når de hoster eller nyser.
 Begrens bruk av fysisk materiell som leker, tegnesaker og bøker. Når det likevel er 

materiell i bruk, sørg for godt renhold og håndvask.
 Selv om en tillater at en ansvarlig arrangør kan samle inntil 100 personer, er det 

likevel sjelden tilrådelig å samle så mange barn og unge på ett sted med hensyn til 
risiko for spredning av Covid-19. Det anbefales derfor at undervisning og samlinger 
skjer i mindre grupper, og at det er tilstrekkelig antall voksne til stede som ser til at 
smittevernreglene overholdes. 

Unntaksbestemmelsen - barn og unge 
Dette er en unntaksbestemmelse som kun kan anvendes der det er nødvendig å kunne 
gjennomføre en organisert aktivitet. Ved unntak fra avstandskravet ved arrangementer for 
barn og unge under 20 år som anses som et skolelignende tilbud, anbefales det at 
deltakerne holder seg til en fast gruppe som ikke blandes med andre grupper. 

Det presiseres at unntaket kun gjelder under pågående aktivitet, og det er viktig at deltakerne 
for øvrig forholder seg til enhver tid gjeldende smittevernråd som god håndhygiene og 
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redusert avstand både innad i gruppene og mellom gruppene. Det oppfordres derfor til å 
organisere barn og unge mest mulig i faste grupper 

Oppdaterte råd (12.06.20) fra FHI om arrangement, samlinger og sommeraktiviteter finner du 
her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-
yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-
norge/?term=&h=1 

Oppdaterte råd og informasjon fra FHI om Covid-19 (12.06.20), og barn og unge finner du 
her: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/barn-og-unge/ 

2.3.3 Tilstrekkelig voksne til stede 
Hva som er tilstrekkelig antall voksne i barne- og ungdomsarbeid, vil variere med alder på 
barna, aktivitetens karakter, romfasiliteter og eventuelle ekstra oppfølgingsbehov knyttet til 
gruppen.  

Vi anbefaler å begrense størrelsen på grupper der det er mulig. Barn under skolealder bør 
alltid følges av en voksen. Når det gjelder samlinger for barn og unge i skolealder, bør det 
alltid minimum være to ledere til stede. En av lederne skal være ansvarlig for at 
smittevernreglene overholdes, og at det føres liste med kontaktinformasjon over alle 
deltakerne. 

I noen tilfeller kan det likevel være forsvarlig med kun èn voksen som leder, der hvert barn 
følges av en foresatt, eller i smågrupper på opptil 5 barn. 

2.3.4 Leir 
Ta kontakt med Gjesdal Kommune for råd og veiledning ved gjennomføring av leirer for vår/
sommer 2021. 

Vi vil også vise til veiledere utarbeidet av LNU – Landsrådet for Norges barne- og 
ungdomsorganisasjoner.  

2.4 Konserter & musikalske aktiviteter 

Her omtales forhold som er særlig aktuelle ved konserter og musikalske tiltak, slik som 
korøvelser, konserter, og andre lignende tilbud.  

Ansvarlig arrangør må legge til rette og sørger for at smittevernreglene overholdes. Dette 
hensynet vil også gjelde korøvelser, musikkøvinger o.l. som planlegges på ÅB. Den 
ansvarlige skal bl.a. sørge for at det gis nødvendige instruksjoner til alle sangere/musikere 
og ledere. For å ivareta smittevernreglene vil det, særlig i arbeidet overfor barn og unge, 
være behov for økte ressurser i form av praktisk tilretteleggelse, forsterket renhold og 

Oppdateres av : Driftsstyret 9 av 11



forsvarlig bemanning. Det samme vil gjelde når noen i risikogruppen deltar, dvs. eldre over 
65 år, og de med underliggende sykdommer. 

a) Smittesporing ved konserter e.l.
I tilfelle det skulle bli behov for å kontakte publikum i forbindelse med smittesporing og 
informasjon rundt eventuell smitte i etterkant av et arrangement, skal arrangør sørge for å 
holde oversikt over publikum og nødvendig kontaktinformasjon.  

Ved bruk av en billettleverandør får man som regel nødvendig informasjon gjennom 
billettsystemet. Det er ikke et krav til samtykke fra billettkjøpere der personopplysninger 
brukes i forbindelse med smittesporing, men man må opplyse om dette. Vi anbefaler at 
arrangør ber billettleverandør om å oppdatere informasjonen til billettkjøper om dette.  
Ved salg av billetter i døra må arrangør sørge for å innhente og lagre nødvendig samtykke 
og kontaktinformasjon i forbindelse med billettsalget på annet forsvarlig vis.  

Informasjonen slettes etter 10 dager. For mer inngående informasjon rundt dette, viser vi til å 
Folkehelseinstituttets nettsider. 

På konserter uten billettkjøp må det sørges for en annen ordning for registrering av 
deltagere, jfr. tidligere omtale av slik registrering. 

b) Renhold og hygiene
 Ved alle aktiviteter forutsettes det at det er rutiner for rengjøring. Dette gjelder også

orgel, piano, gitarer, slagverk, mikrofoner, høyttaleranlegg osv. Piano- og
orgelklaviatur må rengjøres på en måte som ikke skader instrumentet. Dette vil
variere fra instrument til instrument. Den som spiller må sørge for god håndhygiene.

 Utstyr som er brukt, rengjøres før neste bruk. Dersom det går minst 24 timer mellom
bruk, er det ikke nødvendig med ekstra renhold. I arbeid med babysang/barnesang er
dette særlig viktig med tanke på musikkinstrumenter, matter og annet materiell som
barna tar på. Reduser utstyret til et minimum.

 Noter oppbevares og tas så langt som mulig også med hjemmefra.
 Instrumenter, mikrofoner, bøker mv skal så langt det er mulig ikke deles og ikke

berøres av andre enn den som skal benytte det.
 Hvis felles utstyr må benyttes av flere, anbefales håndvask før og etter bruk

c) Avstandsregler og tilstrekkelig bemanning til stede
 Lokalet skal vært klart i forkant av en samling/øvelse, felles rigging både før og etter

samlingen må unngås. Rommet kan deles inn i soner, slik at det er lettere å holde
avstand. Bruk et egnet lokale som er oversiktlig, enkelt å rengjøre og stort nok til å
overholde avstandsbestemmelsene. Oppstart og slutt, aktiviteter og pauser må
planlegges slik at deltakerne kan holde minimum 1 meter avstand under hele
arrangementet.

 Nasjonale myndigheter tillater fra 15. juni 2020 at en ansvarlig arrangør kan samle
inntil 200 personer, med minimum 1 meter avstand mellom personene. Dette krever
imidlertid at rommet er stort nok. I forbindelse med korøvelser har norsk musikkråd
utarbeidet egen veiledning på gjennomføring av korøvelser. Denne veilederen gir råd
om at rommet skal ha 3 kvm per korsanger i tillegg til en buffer. En korøvelse
innebærer en del bevegelse, og for å overholde 1 meters regelen i alle retninger, er
det nødvendig med store øvelseslokaler. I tillegg anbefaler norsk musikkråd en øvre
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grense på 30 personer på en øvelse. Med tanke på tilgang til rom og ressursbruk 
rundt renhold, anbefales det derfor at korøvelser også kan skje i mindre grupper.  

 I forbindelse med barn og unge må det være tilstrekkelig antall voksne til stede som
ser til at smittevernreglene kan overholdes (mer info her).

 I forbindelse med konserter og andre kulturarrangementer er det viktig å redusere
kontakt mellom personer til et minimum. Det bør være en plan for å holde avstand i
fellesarealer som garderober, venterom, toaletter og på vei inn og ut av lokalene. En
kan vurdere å introdusere merking på gulv for å sikre avstand i områder der det kan
oppstå trengsel. Det er også viktig å vurdere størrelsen på rommet, med tanke på at
det vil bli ekstra bevegelse/trengsel rundt gjennomføring av arrangement.

d) Tilstrekkelig ledere/bemanning til stede.
Hva som er tilstrekkelig antall ledere særlig i barne- og ungdomskor, vil variere med alder på 
barna, romfasiliteter og eventuelle ekstra oppfølgingsbehov knyttet til gruppen. Vi anbefaler 
å begrense størrelsen på grupper der det er mulig. Barn under skolealder skal alltid følges 
av en voksen. Når det gjelder korøvelser for barn og unge i skolealder, anbefales det at det 
er minimum være to ledere til stede. Korøvelser for voksne skal også ha en ansvarlig 
arrangør og en person skal være ansvarlig for at smittevernreglene overholdes, og at det 
føres liste med kontaktinformasjon over alle deltakerne. 

e) 
Toaletter og vaskeservanter rengjøres minimum daglig og ved bytte av kohort.
 Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man sørger for at søppel
tømmes regelmessig.
 Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk.
 Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og andre gjenstander som ofte
berøres, rengjøres hyppig, minimum daglig og ved bytte av kohort.
 Leker/materiell til aktiviteter som deles må også vaskes av, minimum daglig og ved
bytte av kohort. Leker og materiell som kun benyttes av en kohort, trenger ikke daglig
rengjøring.
 Leker og materiell kan også ryddes bort («karantene») i 24 timer før de benyttes på
nytt, som et alternativ til daglig rengjøring.
 Dekketøy og bestikk vaskes i oppvaskmaskin i henhold til gjeldende rutiner.
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