
Koronavirus – beslutninger og
anbefalinger

Nasjonal veileder

Først publisert: 29. november 2019
Sist faglig oppdatert: 23. september 2021

Anbefaling

Organiserte idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter
kan gjennomføres i tråd med myndighetenes
anbefalinger

Nasjonale tiltak
Idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter som trening med idrettslag
eller øving for kor, korps og teater
Både barn og voksne kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter, både ute og inne. De
trenger ikke å følge anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

KAPITTEL 4

4. Idrett, kultur og frivillighet
Sist faglig oppdatert: 10. september 2021Arki
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Legg heller aktiviteten utendørs enn innendørs. Anbefalt gruppestørrelse er inntil 40 personer utendørs og
30 personer innendørs. Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene
holdes adskilt og slik at de både enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.

Se  fra Folkehelseinstituttet.råd for organiserte fritidsaktiviteter

Sommer- og aktivitetsleir

Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud som samler mange personer og
varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300. Det anbefales at man deler deltakerne inn i
grupper med omtrent 40 personer.
Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og
god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter,
gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.
Se råd for leir og aktiviteter av lengre varighet (fhi.no)

Arrangementer
Arrangører skal følge reglene for idretts- og kulturarrangementer.

Både barn og voksne kan delta som utøvere i konkurranser på tvers av regioner/kretser (nasjonalt),
uten å måtte holde 1 meter avstand.
Ved kultur-, idretts- og fritidsarrangementer for personer under 20 år, skal tilskuere, utøvere,
støtteapparat og foresatte inngå når man beregner hvor mange personer som kan være til stede.
Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere har unntak fra
1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer dersom de ellers trener eller
øver sammen.
Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som
kamper og stevner innen regionen/kretsen (utendørs og innendørs).
Toppidrett kan utøves som normalt.
Ved idrettsarrangementer skal man følge . Idrettsarrangementer kan for eksempelidrettsveilederen
være kamper, cuper, stevner og liknende, men ikke ordinær trening eller treningskamper uten
publikum innenfor et idrettslag.

Relevante råd, veiledere og anbefalinger

Idrettens egne retningslinjer for de enkelte idrettene
Smittevernveileder for musikkøvelser fra Norsk musikkråd
Øvrige smittevernveiledere for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet (regjeringen.no)
Regler og anbefalinger for treningssentre og svømmebasseng

Lokale tiltak
Noen kommuner har innført lokale tiltak. Se .nettsiden til din kommune (helsenorge.no)

Begrunnelse

Sammendrag
Begrunnelse om arrangementer er hjemlet i FOR-2020-03-27-470 Forskrift om smitteverntiltak mv. ved
koronautbruddet (covid-19-forskriften) %C2%A7 13 (lovdata.no)
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https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-for-musikkovelser-og-andre-organiserte-kulturaktiviteter/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-for-musikkovelser-og-andre-organiserte-kulturaktiviteter/#leir-og-aktiviteter-av-lengre-varighet-gjelder-for-barn-unge-og-voksne
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet/arrangementer-pa-offentlig-sted
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/moreogromsdal/nyhet/2020/sarforbund-og-koronavettregler.-hva-gjelder-min-for-idrett/
https://www.musikk.no/nmr/om-oss/medlemsorganisasjoner/ressurser-for-medlemmer/veileder-smittevern-for-musikkovelser
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/smittevernveiledere-for-kultur-idrett-og-frivillighetsfeltet/id2702552/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet/treningssentre-svommehaller-badeland-spaanlegg-hotellbasseng-fornoyelsesparker-bingohaller-spillehaller-bowlinghaller
https://www.helsenorge.no/koronavirus/lokal-koronainformasjon
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_6
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_6
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Regelverk lov eller forskrift

Idretts- og kulturarrangementer med og uten
koronasertifikat

En arrangør må ta stilling til om de vil gjennomføre 

Med arrangementer menes følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs
arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og
haller:

Idrettsarrangement som stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening.
Kulturarrangement som konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke
organiserte øvelser, trening og prøver
Seminarer, konferanser, kurs, styremøter i frivillige organisasjoner, medlemsmøter og andre
faglige sammenkomster, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller
undervisning på skole eller universitet.
Livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og
konfirmasjon.
Samlinger av personer som gjennomføres i regi av ekstern aktør på vegne av bedrifter og
organisasjoner.

Se også: .Veileder for varemesser og midlertidige markeder (standard.no)

med eller uten bruk av koronasertifikat. Bruk av koronasertifikat gjør at det er tillatt med flere

deltakere/publikum på arrangementet, men også at det stilles flere krav til gjennomføringen. Vurder hva

som passer best for ditt arrangement.

Antall deltakere på arrangementer

Med bruk av testing eller koronasertifikat

Skal du være deltaker/publikum på et arrangement? Finn koronasertifikatet ditt og se hvordan du bruker
.det (helsenorge.no)

U bruk av testing eller koronasertifikatten 

arrangementer

Innendørs Utendørs

Faste tilviste

plasser
50 % kapasitet opp til maks 5000
personer (500 x 10 kohorter)

50 % kapasitet opp til maks 10 000
personer (500 x 20 kohorter)

Uten faste

plasser
50 % kapasitet opp til maks 1500
personer (500 x 3 kohorter)

50 % kapasitet opp til maks 3000 personer
(500 x 6 kohorter)

Innendørs Utendørs
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https://www.standard.no/fagomrader/helse-og-omsorg/helse/smittevernveiledninger/nhs-c19011-smittevernveiledning-for-vare--og-handelsmesser/
https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/
https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/
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Unntak fra antallsbegrensningene
Følgende grupper regnes ikke med i antallsbegrensningene og er også unntatt fra kravet om negativ
test/gyldig koronasertifikat:

ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer.
utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktører.
toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement.
spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotballen, som Norges
Fotballforbund har besluttet er klare til å følge .NFFs smittevernprotokoller (fotball.no)
journalister, fotografer og øvrig media som er nødvendig for å sikre mediedekning av
arrangementet.

Ved arrangementer innen kultur, idrett og fritid der utøverne er barn og unge under 20 år inngår alle som er
til stede, inkludert utøvere og støtteapparat, i beregningen av det totale antallet personer. Personer nevnt i
kulepunktene ovenfor teller ikke med i antallet.

Krav til gjennomføring av arrangementer

Ved bruk av koronasertifikat

Arrangører kan benytte testing eller koronasertifikat for å øke antall deltakere/publikum. Negativ koronatest

sidestilles med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19-sykdom. For at koronasertifikatet skal

vise grønt må den som innehar sertifikatet være 

Beskyttede personer er de som:

er fullvaksinert.
har fått én vaksinedose, med varighet fra 3 til 15 uker etter de fikk dosen.
ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for covid-19, med varighet fra avisolering til
12 måneder etter prøvedato.

Fullvaksinert mot covid-19 er de som:

har fått 2. vaksinedose, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen.
har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen.
ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for covid-19, og deretter har fått en dose
vaksine minst 3 uker etter prøvedato, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen.
har fått 1. vaksinedose, og ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for covid-19
minst 3 uker etter vaksinasjonen, og har avsluttet isoleringen.
ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot covid-19 (antistoffserologi ved
mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst dagen etter
prøvedato, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen.

eller ha negativ test som ikke er eldre enn 24 timer. Også barn og unge (inkludert babyer) må testes eller

ha gyldig koronasertifikat på arrangementer som benytter koronasertifikat.

Arrangørers ansvar:

Faste tilviste plasser Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter) Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter) Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

beskyttet
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https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/protokoller-for-aktivitet-toppfotball/protokoll-for-gjennomforing-av-fotballkamper/


Side 5/11

For å sikre kapasitet og tilgjengelighet i forbindelse med arrangementet skal arrangør inngå avtale
.med én eller flere testtilbydere

Når koronasertifikat benyttes er det en forutsetning at arrangør behersker og benytter appen
“Kontroll av koronasertifikat" (lastes ned fra  eller ). Appen er enesteApp Store Google Play
godkjente metode for kontroll av QR-kode på skjerm og papirutskrift. Se også brukermanual (PDF)
og  for appen.feilsøkingsguide (PDF)
Kontroll av koronasertifikat er i utgangspunktet enkelt, men vil kreve tilstrekkelig mannskaper for å
hindre kø og sammenstimling. Sørg for at disse har fått øve på å kontrollere sertifikater og
behersker appen før publikum ankommer.
Informasjon til deltakerne er avgjørende for gjennomføringen. Bruk gjerne informasjonsplakat for 

 eller , eller henvis til kulturarrangement (PDF) idrettsarrangement (PDF) informasjon om
. Gi deltakeren informasjon om:koronasertifikat på helsenorge.no

at de bare får komme inn på arrangementet hvis de har gyldig koronasertifikat eller negativt
testresultat.
at det finnes testmuligheter i forbindelse med arrangementet, og hvordan dette gjøres rent
praktisk.
at de selv må sørge for å ha gyldig sertifikat eller beregne tilstrekkelig tid for å teste seg før
arrangementet.
at de må møte forberedt med sertifikatet klart til kontroll på skjerm eller papirutskrift.
ev. lokale råd og regler for det enkelte arrangementet.

Arrangører bør tilby utskriftsmuligheter av testresultatet i tilfelle det oppstår problemer og
testresultatet ikke kan vises i koronasertifikatet på Helsenorge. Ved varige tekniske problemer skal
testleverandør kontaktes som i sin tur tar kontakt med NHN kundesenter, tlf. 242 00 000.

Felles for alle arrangementer (både med og uten koronasertifikat)
Krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring:

En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør. Arrangøren har ansvar for at arrangementet
oppfyller kravene i . De som er til stede skal informeres om hvem som ercovid-19-forskriften
arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.
Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta
god hygiene under hele arrangementet.

Krav til avstand:

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters
avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke
gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn det.
Avstandsregelen gjelder under hele sammenkomsten, inkludert når man sitter til bords, har
aktiviteter eller mingling. Benytt vakthold dersom det er nødvendig for å sikre dette.
På arrangementer med koronasertifikat kreves det ikke at personer som er 

Beskyttede personer er de som:

er fullvaksinert.
har fått én vaksinedose, med varighet fra 3 til 15 uker etter de fikk dosen.
ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for covid-19, med varighet fra
avisolering til 12 måneder etter prøvedato.

Fullvaksinert mot covid-19 er de som:

har fått 2. vaksinedose, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen.
har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen.

beskyttet
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https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gjester-i-hjemmet-og-avstand/arrangorer-av-storre-arrangementer-kan-innga-avtale-med-en-privat-testtilbyder-om-testing-til-koronasertifikat
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gjester-i-hjemmet-og-avstand/arrangorer-av-storre-arrangementer-kan-innga-avtale-med-en-privat-testtilbyder-om-testing-til-koronasertifikat
https://apps.apple.com/no/app/kontroll-av-koronasertifikat/id1568677698?lnb
https://play.google.com/store/apps/details?idno.fhi.KoronasertifikatKontrollapp&glNO
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gjester-i-hjemmet-og-avstand/arrangorer-av-storre-arrangementer-kan-innga-avtale-med-en-privat-testtilbyder-om-testing-til-koronasertifikat/brukermanual-kontrollapp-koronasertifikat.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gjester-i-hjemmet-og-avstand/arrangorer-av-storre-arrangementer-kan-innga-avtale-med-en-privat-testtilbyder-om-testing-til-koronasertifikat/Feils%C3%B8kingsguide%20kontrollapp%20koronasertifikat.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gjester-i-hjemmet-og-avstand/arrangorer-av-storre-arrangementer-kan-innga-avtale-med-en-privat-testtilbyder-om-testing-til-koronasertifikat/Bruk%20av%20koronasertifikat%20p%C3%A5%20kulturarrangement%20-%20for%20publikum.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gjester-i-hjemmet-og-avstand/arrangorer-av-storre-arrangementer-kan-innga-avtale-med-en-privat-testtilbyder-om-testing-til-koronasertifikat/Bruk%20av%20koronasertifikat%20p%C3%A5%20idrettsarrangement%20-%20for%20publikum.pdf
https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/
https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
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ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for covid-19, og deretter har fått en
dose vaksine minst 3 uker etter prøvedato, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen.
har fått 1. vaksinedose, og ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for
covid-19 minst 3 uker etter vaksinasjonen, og har avsluttet isoleringen.
ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot covid-19 (antistoffserologi
ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst dagen
etter prøvedato, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjonen.

skal kunne holde 1 meters avstand fra andre personer i samme følge. Unntak fra avstandsregelen
gjelder for gruppene angitt i .covid-19-forskriften § 13c
Personer som sitter i fastmonterte seter på arrangementer (f. eks. i en sal eller på en arena) skal
kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet.
Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Det kan ikke sitte
personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter, med mindre alle kan holde minst 1 meters
avstand i alle retninger til personer i annen husstand.
Når publikum eller deltakere på arrangementet deles inn i grupper, skal det hele tiden være minst to
meter avstand mellom gruppene. Gruppene kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det
gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem.

Krav til oversikt over deltakerne på arrangementer:

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en
eventuell senere smitteoppsporing.
Skriv ned navn og kontaktinformasjon hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne ved
en eventuell smittesporing. Slett informasjonen etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er
til stede om at det skrives en oversikt og hvor lenge den oppbevares.

Er du arrangør? FHI har laget . verktøy for risikovurdering av arrangementer og sjekkliste for smittevern

Se flere råd og regler for

næringslivet (servering, handel, reiseliv og transport)
arrangementer med skjenkebevilling
idrett, kultur og frivillighet

Begrunnelse

Sammendrag
Covid-19-forskriften kapittel 5

Regelverk lov eller forskrift

Treningssentre, svømmehaller, badeland,
spaanlegg, hotellbasseng, fornøyelsesparker,
bingohaller, spillehaller, bowlinghaller og
lignende skal drives smittevernfaglig forsvarlig
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https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/%C2%A713c
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/#generelle-tiltak-for-aa-redusere-smitterisiko
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-servering-handel-reiseliv-og-transport
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-servering-handel-reiseliv-og-transport/serveringssteder-og-utesteder-skal-sorge-for-smittevernfaglig-forsvarlig-drift
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_5
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Nasjonale tiltak
For å kunne holde åpent, skal slike virksomheter drives smittevernfaglig forsvarlig, noe som setter krav til
bl.a. antallsbegrensninger, avstand og hygiene.

Treningssentre
Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende
Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, bowlinghaller og lignende

Smittevernfaglig forsvarlig drift
Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten:

skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme
husstand
har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Antallsbegrensninger i lokaler
Den enkelte virksomhet skal:

fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra
lokalenes størrelse og utforming.
om nødvendig benytte vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Relevante bransjestandarder, anbefalinger og råd

Smitteverntiltak for treningssentre (standard.no) fra Standard Norge, i samarbeid med
arbeidsgiverorganisasjoner og treningssentre.
Smittevernveiledning for fornøyelsesparker (standard.no) fra Standard Norge, i samarbeid med flere
fornøyelsesparker.
Råd til idrettsforeninger og treningssentre (fhi.no) fra Folkehelseinstituttet.
Råd til svømmehaller og badeanlegg (fhi.no) fra Folkehelseinstituttet.
Som eksempel på god hygiene og godt renhold i bowlinghaller er at bowlingkulene bør vaskes med
vann og såpe mellom hver bruker. Eksempelvis kan kulene dyppes i en bøtte med såpevann i et
halvt minutt og deretter tørkes av med mikrofiberklut.

Relaterte tema:

Regler for arrangementer
Anbefalinger for trening i regi av idrettslag
Regler og anbefalinger for butikker og kjøpesentre

Lokale tiltak
Flere kommuner har innført lokale tiltak. Se .nettsiden til din kommune (helsenorge.no)

Begrunnelse

Sammendrag
Kravene er hjemlet i .covid-19-forskriften § 15b, samt §§ 16–18 (lovdata.no)
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https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=1346400
https://www.standard.no/fagomrader/helse-og-omsorg/helse/smittevernveiledninger/nhs-c19013-smittevernveiledning-for-fornoyelsesparker/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-trening/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad-svommehaller-og-badeanlegg/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet/arrangementer-pa-offentlig-sted
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet/treninger-og-annen-organisert-idrettsaktivitet-kan-gjennomfores
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-servering-handel-reiseliv-og-transport/rad-til-all-varehandel-inkludert-dagligvarehandel
https://www.helsenorge.no/koronavirus/lokal-koronainformasjon
https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/%C2%A715b
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Regelverk lov eller forskrift

Museer kan holde åpent. Guidet tur, foredrag
eller liknende kan gjennomføres i tråd med
vilkårene for arrangementer.

Nasjonale tiltak
Museum kan holde åpent for publikum forutsatt at:

Grunnleggende anbefalinger for fysisk avstand og samling av personer i grupper ivaretas. Det skal
være mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand.
Relevante smitteverntiltak som økt renhold og god informasjon til publikum iverksettes.

Museum er et kulturtilbud for landets innbyggere. Alminnelig museumsdrift som innebærer at besøkende
på egenhånd utforsker utstillingen, anses ikke som et arrangement.

Tilbud om guidet tur, foredrag og liknende hvor personer fysisk møtes vil derimot være arrangement, som
må gjennomføres i tråd med .vilkårene for arrangementer

Se også øvrige smittevernveiledere for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet (regjeringen.no)

Lokale tiltak
Noen kommuner har innført lokale tiltak. Se .nettsiden til din kommune (helsenorge.no)

Begrunnelse

Sammendrag
Krav er hjemlet i FOR-2020-03-27-470 Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet

.(covid-19-forskriften) kapittel 5 (lovdata.no)

Anbefaling

Kommunene bør ha avtale for å motta bistand
fra frivillige organisasjoner i korona-arbeidet

Kommunene kan få bistand til hjelp med koronaarbeidet fra frivillige organisasjoner, jf. brev 11. mars 2020
(PDF)
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https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet/arrangementer-pa-offentlig-sted
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/smittevernveiledere-for-kultur-idrett-og-frivillighetsfeltet/id2702552/
https://www.helsenorge.no/koronavirus/lokal-koronainformasjon
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Be%20om%20bistand%20fra%20frivillig%20sektor%20og%20s%C3%B8rg%20for%20gode%20hygienetiltak%20p%C3%A5%20kollektivtransport.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Be%20om%20bistand%20fra%20frivillig%20sektor%20og%20s%C3%B8rg%20for%20gode%20hygienetiltak%20p%C3%A5%20kollektivtransport.pdf
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Frivillige organisasjoner i Norge kan hente og levere nødvendige husholdningsartikler fra
butikker/utleveringssteder til personer hjemme i  og .hjemmeisolering (fhi.no) hjemmekarantene (fhi.no)
Frivillige organisasjoner skal motta en klar bestilling fra kommunen om tjenesten som skal utføres. Det er
kommunen som skal ha direkte kontakt og oppfølging med lokale butikker/utleveringssteder og koordinere
henting av varer med disse på vegne av de frivillige organisasjonene.

Med mindre annet er spesifikt avtalt, og det er gitt særskilt opplæring, skal tjenesten innrettes på en måte
som gjør at det ikke kreves verne-/beskyttelsesutstyr for å utføre aktiviteten. Dersom det kreves
verne-/beskyttelsesutstyr, skal dette leveres av kommunen til de frivillige organisasjonene og gis
nødvendig opplæring i regi av kommunen.

Krav til frivillige organisasjoner
Hovedkontakt

Hver enkelt frivillig organisasjon skal ha en hovedkontakt i kontakt med kommunen. Denne har også
ansvar for å følge opp og koordinere frivillige i egen organisasjon.

Kompetanse og opplæring
Det kreves ikke spesifikk opplæring av frivillige som skal bistå med aktiviteten. Frivillige må selv disponere
sine mannskaper som de finner best egnet oppgavene, og i tråd med kommunens behov.

Praktisk gjennomføring

Ingen frivillige skal gå inn i hus/leiligheter eller ha direkte fysisk kontakt med personer i
hjemmeisolering/hjemmekarantene. De frivillige ringer/banker på dør og går. Bruk engangshansker som
vrenges av og kastes i søppeldunk med en gang.

Uniformering/profileringstøy

Det er opp til den enkelte kommune i samråd med frivillige organisasjoner å avtale bruk av
uniformering/profileringsverktøy.

Identifisering

Ved henting av varer må frivillige ha legitimasjon klart for fremvisning.

Taushetserklæring

Frivillige har taushetsplikt og organisasjonen må selv ha rutiner for ivaretakelse av taushetsplikt.

Forsikring

Frivillige organisasjoner vurderer selv hvilke forsikringsordninger som gjelder ved deltakelse.

Medlemskap

Det kreves ikke medlemskap i den frivillige organisasjonen for å bistå med skisserte oppgaver, men
frivillige må ha tilhørighet til en frivillig organisasjon for å kunne utføre aktiviteten.

Politiattest
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https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/#til-deg-som-er-paalagt-isolering
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/#raad-til-deg-som-er-plagt-karantene
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Det kreves ikke politiattest for å delta i aktivitetene som beskrevet i disse retningslinjene.

Oppgaver som ikke skal utføres av frivillige

Å kaste søppel, annet avfall, pant og esker. Dersom noen har problemer med
søppel/avfallshåndtering, skal frivillige formidle dette til kommunen. Frivillige skal ikke motta penger
eller ta imot retur av noe slag.
Frivillige skal ikke vurdere helsetilstand eller gi helsefaglige råd, spørsmål skal rettes til fastlege eller
legevakt.

Ved avvik

Alle skal rapportere om avvik eller hendelser til egen hovedkontakt i egen organisasjon som tar dette
videre til kommune og/eller egen organisasjon ved behov.

Ved eksponering av smitte

Unngå kontakt med andre så langt det er mulig. Avslutt oppdraget og reise hjem. Meld fra til din
kontaktperson og kontakt fastlege for å avtale videre oppfølging fra eget hjem.

Frivillige i risikogruppen

Alle har et selvstendig ansvar for å vurdere om de bør bistå i aktiviteten.

Krav til kommunene ved bruk av frivillige organisasjoner

Ha oppdaterte lister over personer i hjemmeisolering/hjemmekarantene, med kontaktinformasjon og
besøksadresse.
Sørge for at frivillige bidrar på en måte som gjør at smittebarrierer ikke brytes.
Ha rutiner og gi opplæring for å unngå eksponering og spredning av smitte.
Ha tilgang til hånddesinfeksjon, eventuelt engangshansker.
Ha rutiner for økonomisk oppgjør for innkjøp og utlevering av husholdningsartikler
Avklare i forkant av aktiviteten hvordan utgifter i forbindelse med oppdraget skal håndteres, for
eksempel ved bruk av egen bil. Dersom dette ikke er avklart, skal hver frivillig organisasjon føre
regnskap og be om refusjon i etterkant.

Annet
Smittevernveiledere

Se oversikt over .smittevernveiledere for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet på regjeringen.no

Personopplysninger om deltakere – ivaretakelse av GDPR
For å gjennomføre aktiviteten kan følgende opplysninger registreres: navn, adresse og kontaktinformasjon
til person som skal motta husholdningsvarer. Opplysningene skal slettes senest tre måneder etter at
deltakeren ikke lenger deltar i aktiviteten.

Sikkerhet og beredskap
Dersom liv og helse er truet, kontakt nødetatene på disse numrene: 1-1-3, 1-1-0 og 1-1-2. Hvis du som
frivillig opplever at oppgavene er vanskelige eller utfordrende, involver og be om veiledning fra
hovedkontakt.
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https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/smittevernveiledere-for-kultur-idrett-og-frivillighetsfeltet/id2702552/
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Personer i hjemmekarantene bes følge , og for øvrig anbefales befolkningen å følge med på FHIs råd
oppdaterte anbefalinger på helsenorge.no.

Begrunnelse

Sammendrag
Formålet er å redusere smittespredning, gjennom utlevering av nødvendige husholdningsartikler til
privatpersoner i hjemmeisolering eller hjemmekarantene. Ordningen skal støtte kommunenes oppfølging
av personer i hjemmekarantene eller -isolering.
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https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/
https://helsenorge.no/koronavirus



