Smittevernveileder Hillsong Kids Norway
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 Hillsong Kids 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.
Kidsleder er ansvarlig for gjennomføring av arrangement, og skal påse og
sikre at det gis nødvendig instruksjoner til deltakere før, under og etter
arrangementet. Kidsleder har også ansvar for at rutine etterleves, eller den
person/rolle som i denne rutine har fått særskilt myndighet til dette.
Overordnet gjelder til enhver tid de generelle smitterådene. Her
nevnes spesielt minimum 1 meters avstand mellom voksne 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
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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
foreldre/foresatte/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 delta i forberedelse og
gjennomføring av kids, og melde fra til Kidsleder dersom en
utvikler sykdom innen 2 dager etter arrangement er avholdt.
Kommunehelsetjenesten skal varsles i slike tilfeller.

•

Skulle man bli for få kidsledere grunnet sykdom/mistanke om
sykdom, må kidssamlingen avlyses, fortrinnsvis kun den
gruppen som blir rammet av ledermangel. For å unngå dette
anbefales det å ha flere kidsledere/foreldre som kan være klar
for å steppe inn på kort varsel. Disse må være kjent med
rutinene på kids og trygge på smittevernstiltakene. Dette er
kidsleders ansvar.

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.

•

Viktig å formidle smittevern informasjonen til barna på en
barnevennlig og trygg måte.

•

Servering av mat/snacks/drikke må tilpasses smittevern. Både
barn og voksne spriter/vasker hender før og etter servering.
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MAT: All mat/snacks må være pakket i porsjonspakker,
butikkpakket eller pakket av kidsledere i forkant av samlingen,
med hansker og rent/spritet utsyr. Spisingen må foregå med
gitte rammer som tid, sted og varighet. Alt av matrester og
søppel må fjernes kontinuerlig i egen søppelbeholder. Hver
samling må ha en matansvarlig som sikrer smittevern og
organiserer serveringen.
DRIKKE: Ved behov for drikke anbefales det drikkestasjon
som kun drikkeansvarlig betjener. Vi bruker plastkopper, ny
kopp hver gang barnet drikker. Bruk av hansker i servering av
drikke gir en god signaleffekt og er et godt smitteverntiltak om
de brukes riktig. Barna kan også ha egne drikkeflasker som
drikkeansvarlig kan gi dem og sette på plass igjen etter bruk.
•

Det skal tilrettelegges for håndhygiene, ved lett tilgjengelig
håndvask eller hånddesinfeksjon tilgjengelig for alle, voksne
som barn.

•

Alle samlinger skal ha en smittevernansvarlig. Veldig bra om
det er synlig hvem smittevernansvarlig, matansvarlig og
drikkeansvarlig er, eks med en stor butten. Mat/drikke ansvarlig
kan være samme person.

•

Toalettbesøk. Har man tilgang til flere toaletter er det bra å
spesifisere hvilke grupper som bruker de forskjellige toalettene.
Kun et barn på toalettet om gangen. Alle voksne ta ansvar for å
overholde disse smitteverntiltakene.

•

Alle overflater og toaletter skal rengjøres mellom
arrangementene. Smittevernansvarlig påser at dette skjer.

3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer
•

Lokalets størrelse overstyrer maksimumsantall. Det er viktig å
sette et tak på antall barn og voksne for alle gruppene basert på
romstørrelse. Hva som er tilstrekkelig antall voksne i kirkens
barne- og ungdomsarbeid, vil variere med alder på barna,
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aktivitetens karakter, romfasiliteter og eventuelle ekstra
oppfølgingsbehov knyttet til gruppen.
•

Kravet om 1 meters 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. Dette
gjelder i selve lokalet, ved inngang/utgang og samling i friluft.

•

Fysiske tiltak for å sikre avstand som ommøblering,
avstengning og markering på gulv bør vurderes. 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.

•

Tenk gjennom og vær oppmerksom på situasjoner med risiko
for at trengsel kan oppstå. Spesielt gjelder dette ved innsjekking
og utsjekking av barna. Vi gjør egen innsjekkingen for barna.

•

Planlegg aktiviteter som unngår unødig fysisk kontakt.

4. Registrering og innsjekking
•

Alle barn og voksne må melde seg på samlingene, i de
gruppene de tilhører. Når gruppene er fulle er det ikke lenger
mulighet å melde seg på. Se hillsong.no for registrering.

•

Både barn og voksne må velge hvilket arrangement man deltar
på, der kids er eget arrangement. Arrangementet har en
maksimumsgrense på 200 personer.

•

Informer foreldre/foresatte om når en åpner for innsjekking.

•

Hver gruppe kan ha 20 barn/voksne + ledere.

•

Bruk gjerne flere innganger om mulig for å unngå kødannelse
og for å lede barna til riktig gruppe/kohort.
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•

Sikre nok voksne i registreringen + til å lede barna til riktig
gruppe.

•

Stå klar med håndsprit og spray hendene til voksne og barn.
Gjør det gjerne litt gøy. Sprayflasker er genialt.

5. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr
•

Utstyr som skal brukes av flere personer skal desinfiseres.
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.

•

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

•

Utstyr som ikke er personlig må rengjøres før neste bruk.

•

Toaletter skal vaskes etter arrangementet er gjennomført og det
må foreligge rutiner for renhold.

•

Rommene som skal brukes gjøres klare på forhånd. Færrest
mulig gjør opp- og nedrigg.

•

Leker og hobbyaktiviteter. Vi begrense bruk av utstyr i
hobbyaktiviteter til det vi har forberedt den gjeldende
søndagen. Vi spriter sakser ol. før samlingen starter. Vi
begrenser mengde leker og tilser at de oppfyller kravene om
generell hygiene. Det går en uke mellom hver gang vi bruker
leker og utstyr. Dette tilsier at smitte overført via leker og
hobby utstyr ikke er mulig. Viser til artikkel https://
forskning.no/sykdommer/sa-lenge-overlever-koronaviruset-ilufta-pa-plast-metall-og-papp/1654346

5

Sjekkliste for smittevern i Hillsong Kids Norge (er ikke tilpasset kids
enda, så kom gjerne med forslag til hva som er viktig for denne
sjekklista på kids).
Tiltak

Ansvarlig

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

Beredskapsled
er
Beredskapsled
er
Lokasjonslede
r

Informasjon til deltakere på arrangement
ved oppslag ved inngang til arrangement, Lokasjonslede
på nettsider og sosiale medier om rutiner r
ved besøk av arrangement.
Lokasjonslede
Lage plan for hygienetiltak og renhold
r
Opprette dialog med eventuelle ansatte,
Lokasjonslede
brukere eller andre som er i risikogruppe
r
og som kan ha behov for tilrettelegging

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
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Utført
Merknad
- Dato

Ansatte
Frivillige/
andre

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-avstandhold-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
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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-tiltaki-arbeidslivet-mot- smitte/
Om viruset, sykdommen og utbruddet
Det vises til www.fhi.no for oppdatert og utfyllende informasjon om dette.
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