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Veileder: Kanskje kommer kongen? 

 

Vi går mot lysere tider og flere og flere vaksineres. Det betyr at vi endelig kan åpne opp for å møtes 
og være mer sammen. Her finner du noen nyttige tips før dere setter i gang med Kanskje kommer 
kongen.  

Sjekkliste for gjennomføring 
Hver enkelt lokalforening bør gjøre en vurdering hvorvidt det er forsvarlig å gjennomføre aktiviteten. 
Sjekk derfor alltid både oppdaterte nasjonale og lokale regler og anbefalinger om smittevern. Du kan 
se på kommunens hjemmesider, eventuelt ta kontakt med kommuneoverlegen.  

Lenker som kan være nyttige å sjekke opp er:  
Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ 
Frivillighet Norge: https://www.frivillighetnorge.no/politikk/koronaveileder 
 

Smittevernregler 
Vi er nå blitt godt kjent med de grunnleggende smittevernreglene.  

 Hold avstand, minst 1 meter til hverandre 

 Vask eller sprit hendene  

 Bli hjemme hvis du er syk 

På Helsedirektoratets sider kan dere laste ned plakater som viser vaner som forebygger smitte, hoste 
og håndvask. https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/vaner-som-forebygger-smitte 

 

Smittevernsansvarlig 
Velg en smittevernsansvarlig som har ansvar for følgende:  

1) Sette seg inn i hvilke retningslinjer som finnes og sørge for at de overholdes under arrangementet.  

2) Se også til at det ikke blir trengsel på vei inn og ut av lokalet.  

3) Sørge for at det er håndsprit lett tilgjengelig for alle flere steder i lokalet. 

 

Påmelding/deltakerliste 
For å hjelpe helsemyndighetene ved en eventuell smittesporing, må det føres en deltagerliste med 
kontaktinformasjon. Deltakerlisten kan oppbevares inntil 10 dager og må slettes etterpå.  

Lokalet 
Lokalet som skal benyttes må være så stort at en-metersregelen ivaretas under hele arrangementet. 

Vurder bruk av munnbind  
For å beskytte gjester eventuell smitte, vurder om dere som vertskap skal bruke munnbind. Sjekk 

med lokale helsemyndigheter om dere er i tvil. 

Serveringsansvarlig 
Velg en serveringsansvarlig. De som serverer må ha på hansker under serveringen. Hansker kan også 
sprites med hånddesinfeksjon. Serveringsansvarlig er ansvarlig for både mat og drikke 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
https://www.frivillighetnorge.no/politikk/koronaveileder
https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/vaner-som-forebygger-smitte
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Matservering 
 Det aller viktigste er at deltakerne kan holde god avstand til hverandre. Det er derfor viktig at 

dere planlegger hvordan maten skal serveres. Man kan ikke ha buffet eller selvforsyning 

 God hånd- og kjøkkenhygiene er viktig  

 Kaffe/vann/mat kan ikke bli stående framme til fri forsyning 

 Plasthansker og antibac, tørkerull og rengjøringsspray bør alltid være tilgjengelig 

 Før maten tilberedes må hendene vaskes grundig og følg de generelle hygienerådene om 
hvordan man forhindrer smitte 
https://www.matportalen.no/matportalen/matsmitte_og_hygiene/tema/kjokkenhygiene/ 

 Pass på at gjestene har mulighet til å vaske eller sprite hendene før de forsyner seg  

 Sørg for at bestikk og serveringsbestikk er rent  

 Alle som skal lage mat til andre må være friske. Har man symptomer (influensa, 
halsinfeksjon, magesyke eller betente sår på hendene), kan man ikke lage mat til andre 

 Husk at det kan være begrensinger i antall personer som kan samles til et arrangement. Mer 
informasjon om dette se denne lenken: https://helsenorge.no/koronavirus/feiringer-
sammenkomster-og-arrangementer 

 

Transport til og fra lokalet/arrangementet 
Den enkelte deltaker har et selvstendig ansvar for å holde seg oppdatert og etterleve myndighetenes 
Covid19 anbefalinger. 

Kontaktinformasjon i sekretariatet: Rådgiver folkehelse Elisabeth S. Flo (vikar), e-post: 
elisabeth.flo@sanitetskvinnene.no, mobil: 95943393 
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