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Revidert 10.08.20 
Forslag til rutiner for sikker gjennomføring av arrangement opptil 200 personer.  
Basert på råd fra norske helsemyndigheter og en bransjestandard for gudstjenester og kirkelige handlinger i 
Norges Kristne Råd sine medlemskirker samt Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 
og Frivillighet Norge.  
 
 
Leder for beredskapsgruppen i Hillsong Norway sørger for nødvendig opplæring og at 
informasjon gis til ansatte, frivillige og deltakere i forkant av arrangement. Dette dokumentet 
gis ansvarlige før gjennomføringen av offentlige arrangement og kommuniseres ut i digitale 
plattformer.  
 
Lokasjonsleder er ansvarlig for gjennomføring av arrangement, og skal påse og sikre at det 
gis nødvendig instruksjoner til deltakere før, under og etter arrangementet. Lokasjonsleder har 
også ansvar for at rutine etterleves, eller den person/rolle som i denne rutine har fått særskilt 
myndighet til dette.  
 
Overordnet gjelder de til enhver tid generelle smitteråd, og spesielt nevnes minimum 1 
meters avstand mellom deltakere.  
Alle oppmøtte skal loggføres i en felles digital database som inneholder når og hvor 
arrangementet fant sted, hvem som var tilstede med navn og telefonnummer.  
Denne informasjonen slettes etter to uker.  
 
Informasjon om smitteforebyggende tiltak – hvem og hva skal formidles  
 
Det må gjøres tiltak tilpasset de ulike arrangement og risiko, men generelt gjelder følgende:  
 

1. Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer  
2. God hygiene – opplyse og legge til rette for 
3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer  
4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr  

 
1. Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer  

• Det skal på Hillsong Norway sine hjemmesider, i hensiktsmessige digitale flater, 
også lokalt og i kontakt med pårørende, deltakere informeres om at de som kan 
være koronasyke, har symptomer eller er i karantene ikke kan delta på 
arrangementer i Hillsong Norway. 

• På arrangement opplyses dette om på plakat i foaje/ankomst, og ved 
arrangementets start. 

• Alle ansatte og frivillige som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke gå på 
jobb eller delta i forberedelse og gjennomføring av gudstjenester/møter, og melde 
fra til Lokasjonsleder dersom en utvikler sykdom innen 2 dager etter arrangement 
er avholdt, kommunehelsetjenesten skal varsles i slike tilfeller. 

 
2. God hygiene – opplyse og legge til rette for 

• Sørg for god informasjon ved inngangspartiet på plakater for deltagere og tilsatte 
med råd for å unngå smitte. Dette innbefatter: unngå håndhilsning, klemming og 
unødvendig fysisk kontakt. Unngå å ta i ansiktet. Hoste i albuekroken eller i et 
papir som kastes. Vask hender etter arrangement.  

• Måltid/kaffe servering bør ikke finne sted.  



• Det skal tilrettelegges for håndhygiene, ved lett tilgjengelig håndvask eller 
hånddesinfeksjon tilgjengelig for alle. 

 
3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer  

• Det skal legges til rette for minst en meter avstand mellom personer. Dette skal 
skje både gjennom informasjon, organisering og fysisk tilrettelegging. Dette 
gjelder i selve lokalet, ved inngang/utgang og samling i friluft.  

• Lokalets størrelse overstyrer maksimumsantall.  
• Kravet om avstand gjelder ikke folk i samme husstand eller for barn under 20 år og 

de som arrangerer dette. Avstandskravet gjelder derimot de voksne seg i mellom.  
• Fysiske tiltak for å sikre avstand som ommøblering, avstengning og markering på 

gulv bør vurderes.  
• Øvelser skjer med ekstra avstand.  
• Tenk igjennom og vær oppmerksom på situasjoner med risiko for at trengsel kan 

oppstå. Spesielt gjelder dette ved ankomst til arrangementet og ved arrangementets 
slutt.  

 

4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr 
• Utstyr, instrumenter, mikrofoner mv skal ikke deles og ikke berøres av andre enn 

den som skal benytte det.  
• Husk desinfisering av pianotangenter og annet utstyr som kan brukes av flere 

personer. Desinfisering bør gjennomføres mellom hvert skifte av utøver.   

 
Generelt om renhold 
Arrangement forutsetter at det foreligger rutiner for rengjøring. Rutinene skal være kjent og 
gjelder alle rom som benyttes.  

• Det anbefales god, generell rengjøring av lokalene. Vanlige rengjøringsmidler kan 
benyttes.  

• Dørhåndtak, vaskeservanter, trappegelendre og andre kontaktflater som hyppig 
berøres bør rengjøres hyppig med sprit- eller klorholdige rengjøringsmidler.  

• Utstyr som ikke er personlig må rengjøres før neste bruk. Dette gjelder talerstol, 
mikrofoner, ledninger, høyttaleranlegg, miksepult og flater i alle rom som brukes i 
tilknytning til gudstjenesten  

• Dersom toaletter skal være tilgjengelige, skal disse vaskes etter arrangementet er 
gjennomført og det må foreligge rutiner for renhold. Toaletter som er i daglig bruk 
skal rengjøres daglig.  

 
Tillegg for samlinger med barn og unge 

• Rommene som skal brukes gjøres klare på forhånd alle som skal være med på 
arrangementet må vaske hender eller sprite hender. 
Lokalet skal vært klart i forkant av en samling, felles rigging både før og etter en 
samling bør unngås. Rommet kan deles inn i soner, slik at det er lettere for barna å 
holde avstand. Det anbefales at aktivitetene skjer i mindre grupper, med et maks antall 
på 20 per gruppe og at det er tilstrekkelig antall voksne til stede. Hva som er 
tilstrekkelig antall voksne i kirkens barne- og ungdomsarbeid, vil variere med alder på 
barna, aktivitetens karakter, romfasiliteter og eventuelle ekstra oppfølgingsbehov 
knyttet til gruppen. En av lederne skal være ansvarlig for at smittevernreglene 
overholdes. 
 
 
 



 
Sjekkliste for smittevern i Hillsong Norge 

Tiltak Ansvarlig  Utført - 
Dato  Merknad  

Ledelsens overordnete ansvar Beredskapsleder      

Opplæring av ansatte og andre ved at de gjøres kjent med 
innholdet i denne veilederen 

Beredskapsleder 
Lokasjonsleder 

 Ansatte 
Frivillige/andre 

Informasjon til deltakere på arrangement ved oppslag ved 
inngang til arrangement, på nettsider og sosiale medier om 
rutiner ved besøk av arrangement. 

Lokasjonsleder     

Lage plan for hygienetiltak og renhold  Lokasjonsleder     

Opprette dialog med eventuelle ansatte, brukere eller andre 
som er i risikogruppe og som kan ha behov for 
tilrettelegging 

 Lokasjonsleder     

Syke personer skal ikke delta på arrangementet        

Informasjon til ansatte, frivillige medarbeidere og brukere 
om at syke personer skal holde seg hjemme, selv ved milde 
symptomer. Opplyse før og ved ankomst. 

       

God hygiene – Leder/Pastor/Vertskap        

Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle 
håndvaskstasjoner og toaletter. 

       

Synlige plakater om håndvaskrutine og hostehygiene 
      

Vask hendene ofte og grundig (bruk ev. Hånddesinf.)       

Plan for renhold inkludert hyppighet og metode       

Rutiner for forsterket renhold på utsatte områder som 
berøres hyppig (dørhåndtak, gelendre, bordplater, osv.) 

      

Plassere alkoholbasert desinfeksjon der ikke håndvask er 
tilgjengelig og på de anbefalte steder jfm veilederen.  

       

Redusert kontakt mellom personer        

Sørge for avstand på minimum en meter overholdes.       

Etablere rutiner og tildele ansvar for organisering av 
sitteplasser, tydelig merking av hvilke stoler, benkerader 
som kan benyttes. 

       

Plan for å organisere kø ved inngang og sikre tilstrekke 
avstand ved evt. nattverd eller når trengsel kan oppstå. 

      

Plan for å sikre at det holdes avstand i fellesarealer som 
gangarealer, garderober, venterom, toaletter og på vei inn 
og ut av lokalene. 

       

Plan på merking på gulv for å sikre avstand i områder der 
det kan oppstå trengsel 

       



 

Informasjon fra myndighetene  

Informasjonsmateriell og plakater om covid-19 finnes på Helsedirektoratets nettsider:  

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og- 
informasjonsmateriell   

Plakater: 

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/vaner-som-forebygger-smitte 

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/vask-hendene-hold-avstand-hold-deg-hjemme-om-
du-er-syk 

Alle bør utøve godt smittevern under covid-19-utbruddet. Det betyr at de fire 
hovedprinsippene for smittevern som beskrevet i denne veilederen, må overholdes både i og 
utenfor tjenesten. Et godt samarbeid mellom ansatte, brukere eller andre som er knyttet til 
tjenesten må opprettholdes.  

Se også covid-19-forskriften og tilhørende beslutninger og veiledning her:  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27- 
470https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus  

Informasjon om covid-19 og tiltak i arbeidslivet fra Arbeidstilsynet:  

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot- 
smitte/  

Om viruset, sykdommen og utbruddet  

Det vises til www.fhi.no for oppdatert og utfyllende informasjon om dette.  

 


