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Lebesby kommunens retningslinjer for Kjøllefjord kino  

fra 11. november 2020 

(Kilde: Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-

og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/ og norske 

konsertarrangører https://www.konsertarrangor.no/koronaviruset/2020/smittevernveileder-for-konserter-og-

arrangementer-under-covid-19-utbruddet/ ) 

Annen hvert sete. Fra og med 12. oktober ble det mulig å ha annen hvert sete der det er 

fastmonterte seter. Dette praktiserer vi også på Kjøllefjord skole, og regelen at man kan sitte 

sammen dersom man er i familie eller i samme kohort, men vi vil be om at man bruker annen hvert 

sete uansett slik at vi har bedre kontroll. 

Leietakers ansvar 

Leietaker skal følge utleiers retningslinjer for smittevern og gjennomgå risikovurdering for hvert 

arrangement, samt lage planer for smittevern for sine arrangementer. Det er også et krav om at 

leietaker har god oversikt over hvem som er på arrangementer – gjennom gjesteliste eller elektronisk 

løsning (f.eks. billettsalg). Dette grunnet mulighet for smittesporing dersom smitte oppstår. 

Smitteforebyggende tiltak 

Kommunen tar utgangspunkt i gult tiltaksnivå. Dersom tiltaksnivået endrer seg vil det komme nye 

retningslinjer.  

1. Ingen syke skal møte 

2. God hygiene 

- Forsterket renhold 

- Ventilasjon 

3. Kontaktreduserende tiltak 

- Minst 1 meter avstand 

- Annen hvert sete 

- Begrenset antall 

- Kjøp av billetter 

 

 

 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/
https://www.konsertarrangor.no/koronaviruset/2020/smittevernveileder-for-konserter-og-arrangementer-under-covid-19-utbruddet/
https://www.konsertarrangor.no/koronaviruset/2020/smittevernveileder-for-konserter-og-arrangementer-under-covid-19-utbruddet/
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Ingen syke skal møte 

Personer som er syke eller kjenner på sykdomstegn skal ikke delta, og holde seg hjemme. Dette 

gjelder sykdomstegn slik som forkjølelse, hoste, feber, vondt i halsen osv. Personer som er i 

karantene grunnet at de har hatt kontakt med noen som har covid-19 skal også holde seg hjemme. 

Leietaker/arrangør sitt ansvar: 

- Dra hjem dersom man som arrangør er syk eller kjenner på sykdomstegn. 

God hygiene 

Det er viktig å utføre håndvask og/eller desinfeksjon av hender hyppig. 

 Før og etter man går inn og ut av salen 

 Unngå å ta deg i ansiktet 

 Før og etter bruk av utstyr og berøringsflater 

 Etter toalettbesøk 

 Etter hosting/nysing 

 Etter snyting/tørking av snørr 

Lebesby kommunens ansvar: 

Sørge for at det er tilgjengelig såpe og papir ved håndvask, og sørge for at det er desinfeksjonsmidler 

tilgjengelig. 

Leietaker/arrangør sitt ansvar: 

Gi beskjed om det mangler såpe, papir og desinfeksjonsmidler. Påse at arrangør og publikum følger 

hygieneanbefalinger. 

Forsterket renhold 

Fokus på renhold er svært viktig for å redusere smitte, og bidrar til at vi kan gjennomføre 

arrangementer.  

Lebesby kommunens ansvar: 

Har overordnet ansvar for renhold av kinosalen. Dette gjelder gulv, daglig renhold i salen og utenfor 

og tilgjengelige toaletter.  

Skal også sørge for at det er tilgjengelig desinfeksjon ved inngangspartiene og på kjøkkenet. 

Skal sørge for at det er tilgjengelig desinfiseringsmidler som skal brukes til rengjøring etter 

arrangementet.  

Henge opp informasjonsmateriell fra helsedirektoratet om hygienetiltak på kinoen. 
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Leietaker/arrangør sitt ansvar: 

Det forventes at det legges av tid til nedspriting etter endt arrangement. 

Det skal da gjøres følgende: 

 Dørhåndtak, benk/disk, betalingsterminal og armlener (se vedlegg 1).  

 Dersom du har leid garderobene, og får beskjed om at garderober skal brukes etter 

arrangementet skal berøringsflater rengjøres/sprites (se vedlegg 2). 

Ventilasjon 

Det er viktig å sikre god inneluft gjennom ventilasjon. Det kan oppleves at ventilasjonen er mangelfull 

i kinosalen. Det er derfor viktig å lufte før arrangementet, 

Lebesby kommunes ansvar:  

Passe på at det luftes jevnlig. Passe på at varmevifte står på og gir varme i lokalet. 

Leietaker/arrangør sitt ansvar: 

Åpne dørene bak i lokalet, samt dørene ut til biblioteket og sørge for at det er gjennomtrekk for å få 

inn frisk luft i lokalet. Påse at varmevifte blir slått av under arrangementet, og slått på igjen etter 

arrangementet. 

Kontaktreduserende tiltak 

Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand mellom personer gjelder i alle situasjoner. 

Fra og med 12. oktober ble det mulig å ha annen hvert sete der det er fastmonterte seter. Regelen at 

man kan sitte sammen dersom man er i familie eller i samme kohort, men vi vil be om at man bruker 

annen hvert sete uansett slik at vi har bedre kontroll. Dette vil endre seg til annen hver rad og annen 

hvert sete på hver rad dersom det ses nødvendig ettersom smittesituasjonen utvikler seg. 

Med å ha annen hvert sete ledig betyr det at vi har en begrensning på 99 personer i salen. 

Billetter bør kjøpes på nett for å unngå nærkontakt med arrangører. Dersom man kjøper billett på 

kinoen anbefales det at det brukes kortbetaling, ikke kontant.  

Lebesby kommunes ansvar: 

Sørge for at det er oppmerket i salen hvilke seter som er ledig, og informere om regler. 
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Leietaker/arrangør sitt ansvar: 

 Det forventes at arrangører overholder 1 meters avstand mellom hverandre, og legger til 

rette for at publikum også kan overholde 1 meteren. 

 Det forventes at arrangør ber om og anbefaler at man sitter på annen hvert sete selv om 

man er i familie eller i samme kohort. Likevel er det viktig å vite at man ikke kan tvinge folk, 

men at man anbefaler på det sterkeste grunnet arrangørens mulighet for god kontroll under 

arrangementet. 

 Det forventes at arrangør følger retningslinjer om begrensning på 99 personer i salen.  

 Det forventes at leietaker/arrangør har en egen plan på hvordan ivareta smittevernstiltak.  

*Dette kan kommunen etterspørre dersom det ses nødvendig. 

Smittesporing 

Leietaker/arrangør bør sørge for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom 

det oppstår smitte.  

Dersom det oppstår smitte på kinoen vil kommunens smittesporingsteam utføre smittesporing, og da 

vil leietaker/arrangør bli kontaktet for opplysninger over hvem som deltok på de aktuelle 

arrangementene. 

Spesifikke regler for arrangører 

Det er anbefalt at arrangører setter seg inn i regler som gjelder for arrangører overalt: 

https://www.konsertarrangor.no/koronaviruset/2020/smittevernveileder-for-konserter-og-

arrangementer-under-covid-19-utbruddet/  

Informasjonsarbeid 

Lebesby kommune sprer informasjon til alle som bruker Kjøllefjord kino gjennom eposter, 

hjemmeside, facebook. 

Leietaker/arrangør har ansvar for å sette seg inn i gjeldene retningslinjer, og at det informeres om 

dette i markedsføring av arrangementet. Leietaker/arrangør har også ansvar for å bevisstgjøre 

arrangører, ansvarlige og utøvere om hvilke retningslinjer som gjelder for aktivitet på Kjøllefjord kino.  

Den ansvarlige for arrangementet er også ansvarlig for at alle deltakere og utøvere følger 

retningslinjene for smittevern. Dette dokumentet gjelder for kommunen, men se også linkene som er 

referert til gjennom dette dokumentet. 

https://www.konsertarrangor.no/koronaviruset/2020/smittevernveileder-for-konserter-og-arrangementer-under-covid-19-utbruddet/
https://www.konsertarrangor.no/koronaviruset/2020/smittevernveileder-for-konserter-og-arrangementer-under-covid-19-utbruddet/
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Brudd på smitteverntiltak 

Dersom det rapporteres om at smittevernstiltakene ikke overholdes vil det kunne medføre at en ikke 

får leie, eller at man i verste fall må stenge Kjøllefjord kino. 

Disse retningslinjene vil revideres fortløpende ved endringer i smittesituasjonen eller oppdateringer 

fra nasjonale myndigheter, Helsedirektoratet eller Folkehelseinstituttet. 

Ved spørsmål ta kontakt med: 

Maria Løkvoll, maria.lokvoll@lebesby.kommune.no , 979 90 985. 

Vedlegg 1: 

Metode for vask av hyppig berørte kontaktpunkt og utstyr 

Det forventes at leietaker/arrangør som benytter seg av Kjøllefjord kino rengjør/spriter hyppig 

berørte kontaktpunkt slik som håndtak, betalingsterminal, benk/disk og armlener. 

Det skal brukes desinfiseringsmidler og papir for vasking av berøringsflater.   

1. Desinfiser hender før vasking 

2. Vask dørhåndtak på utside av døren 

3. Vask dørhåndtak på innside av døren 

4. Vask av berøringsflater ved disken 

5. Vask av betalingsterminal (dette bør gjøres etter hver gang den er brukt) 

6. Vask armlener etter endt arrangement 

7. Dersom du har brukt kommunen sitt utstyr skal dette rengjøres/sprites 

8. Kast papiret i søppelet 

9. Desinfiser hender etter vaskingen 

Vedlegg 2: 

Metode for vask av garderobe 
Dersom du har leid garderobene til arrangementet, og får beskjed fra Lebesby kommune at 

garderobene skal brukes etter deres arrangement, skal berøringsflater rengjøres/sprites. 

Det skal brukes desinfiseringsmidler og papir for vasking av berøringsflater.   

1. Desinfiser hendene før vasking 

2. Vask dørhåndtak på utside av døren 

3. Vask dørhåndtak på innside av døren 

4. Vask benk foran speil 

5. Vask stoler 

6. Kast papiret i søppelet 

7. Desinfiser hender etter vaskingen 

mailto:maria.lokvoll@lebesby.kommune.no

