
Lebesby kommune 

 

Gjeldende retningslinjer per 14.01.22   

Kommunale retningslinjer for smittevern ved arrangement  

(Kilder: Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/ , 

Helsenorge: https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/ , 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer/ , 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/smitte-og-forebygging/ ) 

Offentlig arrangement 

 Idrettsarrangement (ikke organisert trening) 

 Kulturarrangementer, konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino (ikke 

øvelser, prøver og treninger) 

 Seminar, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster 

 Livssynssamlinger og seremonier 

 Medlemsmøter og fagforeninger 

 Dugnader, varemesser og midlertidige markeder 

- Dugnader i for eksempel borettslag eller idrettsforeninger anses ikke som arrangementer 

og kan gjennomføres, men sosiale aktiviteter knyttet til dugnader anses som 

arrangement. 

- Varemesser og midlertidige markeder kan ha aktivitet på samme måte som kjøpesentre, 

men de må registrere kontaktopplysninger til de som kommer. 

Generelle smittevernråd: 

 Praktiser god hånd- og hostehygiene 

 Hold deg hjemme ved sykdom 

 Hold avstand – 1 meter 

 Munnbindpåbud når det ikke er mulig å holde minst 1 meter 

Arrangørens ansvar: 

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

desinfeksjonsmidler ved inngangspartier. 

- Ved bruk/leie av offentlige bygg skal det gis beskjed hvis det mangler såpe, papir og 

desinfeksjonsmidler. 

- Påse at personer følger hygieneanbefalinger. 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/smitte-og-forebygging/
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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. 

Arrangørens ansvar: 

- Opplyse godt om dette i annonseringen av arrangementet. 

- Be personer som er syk eller viser sykdomstegn om å dra hjem. 

Forsterket renhold 

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

Arrangørens ansvar: 

 Har overordnet ansvar for renhold, og det forventes at berøringsflater sprites ned etter bruk. 

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

 Henge opp informasjonsmateriell om smittetiltak. 

 Ved bruk/leie av offentlige lokaler har de egne retningslinjer for smittevern som skal følges. 

Kontaktreduserende tiltak 

Antallsbegrensninger ved arrangementer: 

Arrangementer innendørs uten 

faste, tilviste plasser 

Maks 30 deltakere Foreldremøter på skolen, 

medlemsmøter, kurs, lokal 

konsert/forestilling, 

idrettsarrangement, 

konferanse, innendørs 

markeder og messer. 

Arrangementer 

innendørs med faste, tilviste 

plasser 

Maks 200 deltakere Kino, opera, konsert, teater, 

kirke, moske, 

idrettsarrangementer, 

foredrag ol. 

Arrangementer 

utendørs uten faste, tilviste 

plasser 

Maks 100 deltakere  Idrettsarrangementer, 

utendørskonserter, utendørs 

markeder og messer, pop-up-

konserter o.l. 

Arrangementer 

utendørs med faste, tilviste 

sitteplasser  

3 kohorter med maks 200 

deltakere hver. Det skal være 

minst 2 meter avstand mellom 

kohortene. 

Idrettsarrangementer, 

utendørskonserter ol. 

*Med faste tilviste plasser menes at publikum kjøper billetter til bestemte nummererte plasser eller at en vert 
viser til gitte plasser. Samt at publikum sitter på plasser under hele arrangementet. 
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Krav til arrangør og arrangørens ansvar: 

 Det skal utpekes en ansvarlig arrangør som har ansvar for at kravene blir oppfylt. 

 Ansvarlig arrangør skal ha oversikt over hvem som er til stede. 

 Gi tilstrekkelig med informasjon til de inviterte om smittevernreglene og har ansvar for at 

reglene overholdes. 

 Ansvarlig arrangør kan enten være du som leier et lokale, eller den som er utleier av lokalet – 

dette må avklares før arrangementet starter. Hvis man leier et lokale uten å ha en klar avtale 

med utleieren om hvem som er står som ansvarlig arrangør, vil det bli leietakeren selv som 

blir holdt ansvarlig.  

 Informere gjester og deltakere som er til stede om hvem som er arrangør og hvem som skal 

kontaktes ved spørsmål om smittevern.  

 Det er påbud om munnbind innendørs, når det ikke er mulig å holde avstandskravet på 1 

meter. 

 Reglene om hvor mange som kan samles skal følges. 

 Deltakere skal ha minst 1 meter avstand til andre som de ikke bor sammen med, målt fra 

skulder til skulder. 

 Det må være offentlig lokale som er stort nok til at du kan følge regelen om avstand.  

- Smitterisikoen er lavere utendørs, og der det er mulig å ha arrangementet utendørs bør 

dette gjøres. 

- Unngå trengsel ved inngang, garderober, på toalettet og ellers i lokalet. 

 Ansvarlig arrangør må ha oversikt over hvor hver enkelt person sitter når det er et 

arrangement med faste tilviste plasser. 

 Skriv ned navn og kontaktinformasjon til alle som er til stede, hvis det er nødvendig for å ha 

oversikt over deltakerne for bruk til en eventuell smittesporing. Informasjonen må slettes 

etter 14 dager.  

 Gjør det lett for deltakere/publikum å vaske/sprite hender, både når de kommer og 

underveis. 

 Det forventes at arrangøren legger opp til at deltagere/publikum ikke møter opp på 

arrangementet før planlagt oppstart, og forlater området når arrangementet er slutt. 

 Det stilles krav til at arrangør har en egen plan på hvordan ivareta smittevernstiltak. Dersom 

det er flere ulike arrangement skal smitteverntiltak kommenteres på hvert arrangement. 

*Dette vil kommunen etterspørre. 
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Deltakere 

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på 

arrangement: 

 Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet 

 Utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktivitet i regi av en profesjonell aktør 

 Toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement 

 Journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre 

mediedekning av arrangement 

 Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller 

idrettsarrangementer for barn og unge under 20 år.  

Mat- og alkoholservering 

Det er viktig at de som lager maten er friske, og har god håndhygiene med grundig og hyppig 

håndvask. Det samme gjelder gjestene – de må være friske og vaske hendene før måltidet. 

Arrangørens ansvar: 

 Sørge for at det er minst 1 meter mellom sitteplassene 

 Etter ankomst kan personer fra samme husstand sette seg nærmere hverandre 

 Unngå fingermat 

 Arrangementer som har skjenkebevilling: 

- Skjenking skal skje ved bordene. 

- Det er viktig at man opprettholder gjeldende regler om skjenkestopp. 

- Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntatt mens man sitter ved 

bordet. 

Smittesporing 

Arrangøren skal sørge for god oversikt over deltakere. Dette gjør kontaktsporing mulig dersom det 

oppstår smitte. Dette kan gjøres ved registrering av deltakere og påmelding på arrangementer – skriv 

ned navn og kontaktinformasjon til alle som er tilstede, og informasjonen må slettes etter 14 dager. 

Gjøres ved samtykke. 

Dersom det oppstår smitte på arrangementet vil kommunens smittesporingsteam utføre 

smittesporing, og da vil arrangøren bli kontaktet for opplysninger over hvem som deltok på de 

aktuelle øktene. 
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Informasjonsarbeid 

Arrangøren skal spre informasjon om smitteverntiltak som gjøres på arrangementer gjennom sosiale 

medier, plakater, presse osv. Det skal også informeres om det før oppstart ved arrangementet.  

Ansvarlig arrangør har ansvar for å bevisstgjøre alle bidragsytere/frivillige/utøvere om hvilke 

retningslinjer som gjelder for arrangementet. 

Ansvarlig arrangør er også ansvarlig for at alle deltakere/publikum følger retningslinjene for 

smittevern. Dette dokumentet gjelder for kommunen, men se også linkene som er referert til øverst. 

Brudd på smitteverntiltak 

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

arrangementet må avsluttes med umiddelbar virkning. 

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 toaletter og hyppig berørte kontaktpunkt 

Det forventes at ansvarlig arrangør rengjør/spriter toalett og hyppig berørte kontaktpunkt.  

Det skal brukes desinfiseringsmidler og papir for vasking av berøringsflater.   

1. Desinfiser hender før vasking 

2. Spray dørhåndtak på utside av døren 

3. Spray dørhåndtak på innside av døren 

4. Spray av berøringspunkt på såpedispenser 

5. Spray av servanten og kran 

6. Spray av nedtrykksknapp 

7. Spray av dobørstehåndtak 

8. Spray av dosete/ring 

9. Kast papiret i søppelet 

Desinfiser hender etter vaskingen. 

mailto:maria.lokvoll@lebesby.kommune.no

