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Avlysning av store arrangementer- vurderinger og anbefalinger
Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom. Covid-19
epidemien i Norge har i dag ulik utbredelse i landet. Fra 10. mars har vi registrert at
sykdommen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle
som blir syke
I forbindelse med at sykdommen har gått over i ny fase gir Helsedirektoratet og
Folkehelseinstituttet følgende anbefaling som gjelder fra 11. mars 2020 og foreløpig ut mars:
Den som har ansvar for store arrangement bør gjennomføre risikovurdering med tanke på
smittevern.
Landets kommuner har en selvstendig plikt til å vurderinger om arrangementer kan medføre
smittefare for covid-19. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler at kommunene
vurderer risiko for smitteoverføring av alle arrangementer med flere enn 100 deltakere.
I vurderingen må kommunen blant annet ta hensyn til:
• Nasjonal og lokal smittesituasjon for covid-19
• Lokal og nasjonal helsetjenestes kapasitet til å håndtere eventuell smitte og
smitteoppsporing
• Nasjonal eller internasjonal deltagelse (se områder med spredning av covid-19) Er det
deltakere eller publikum som kommer fra områder med høy forekomst av covid-19?
• Antall deltagere/utøvere/publikum eller om det er et åpent arrangement?
• Alder og helsetilstand på deltagere/utøvere/publikum. Eldre og personer med diabetes,
hjerte-karsykdommer, lungesykdommer og kreft er særlig utsatt for alvorlig sykdom
• Innendørs eller utendørs arrangement? Innendørs arrangementer gir ofte mindre
mulighet til å holde avstand til andre og dermed høyere risiko
• Tetthet og type kontakt mellom deltagere/utøvere/publikum
• Transport (lokalt og internasjonalt). Deltagere/utøvere/publikum kan være tett sammen
på offentlig transport (eks buss eller T-bane) til og fra arrangementet. Flytransport
nasjonalt eller internasjonalt kan medføre risiko for videre smitte til andre
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•
•

Varighet på arrangementet. Hvis arrangementet varer flere dager er det mer sannsynlig
at noen blir syke under arrangementet
Kan det gjennomføres risikoreduserende tiltak som kan gjøre det forsvarlig å
gjennomføre arrangementet?

For utdypende informasjon, se Folkehelseinstituttets hjemmesider:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-ogyrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/
Kommunestyret kan nedlegge forbud mot gjennomføring av arrangementer med hjemmel i
smittevernloven § 4-1 første ledd. Med hjemmel § 4-1 femte ledd kan i hastesaker
kommunelegen med ansvar for smittevern utøve den myndighet kommunestyret har etter
denne paragrafen.
Arrangementer med mer enn 500 deltakere
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler at alle innendørs arrangementer med over
500 deltakere avlyses. Utendørs arrangementer med tribuner eller der tilskuere som står eller
sitter tett bør avlyses.
Anbefalingen gjelder også for eksempel kantiner eller forsamlingslokaler som tar flere enn 500
personer på en gang i skoler, universiteter og arbeidsplasser.
Anbefalingen gjelder ikke undervisning i skoler eller universiteter eller for eksempel arbeid i
store haller.
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