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INFO VEDR SMITTEVERN PÅ VÅRE ARRANGEMENTER 
 

Det er nå tillatt med arrangement på offentlig sted for ett maksimalt antall deltakere, 

under forutsetning at det er en ansvarlig arrangør og at smittevernkravene overholdes. 

Vi vil på våre arrangement ha ett maksimalt antall deltakere ut ifra hva vi kan klare på 

hvert enkelt arrangement for å ivareta smittevernreglene.  

Den ansvarlige ifht smittevern på hvert arrangement er den som har tatt imot 

påmelding.  

Vi har mange rundt oss som er I risikogruppen, slik at det er viktig at vi alle tar våre 

forholdsregler og følger smittevernrådene fra myndighetene slik at arrangementene blir 

trygge og gode opplevelser.  

Info som er spesiell for hvert arrangement skrives i selve eposten der vi sender ut info 

om smittevern til alle våre deltakere med dette dokumentet som vedlegg.  

 

Smittevernregler for arrangementet: 

➢ Det må holdes minst 1 meters avstand 

mellom personer som ikke er i samme 

husstand. Dette vil også si at det ikke skal 

være fysisk kontakt mellom personer som 

ikke er i samme husstand.  

➢ Smitteverntiltakene med 1 meters avstand 

for de som ikke bor i samme husstand 

gjelder også ved transport til og fra 

arrangementene. Vi fraråder at dere reiser 

kollektivt  

➢ Hygiene må ivaretas; dette vil si at det må 

være hyppig håndvask eller bruk av antibac 

under arrangementet (vi har med antibac 

som vil være tilgjengelig under hele 

arrangementet).  

➢ Husk god hånd- og hostehygiene (se bilde). 

Prøv å ikke ta deg i ansiktet.  
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➢ Vi serverer ikke buffet, men på arrangementer der vi serverer mat vil det være 

noen få fra organisasjonen som tar seg av alt. Det vil si alt fra å lage maten til å 

levere den til den ene som skal ha den slik at smittevernet ivaretas. Info om det 

serveres mat på arrangementet vil fremgå av invitasjonen. Unntaket er dersom 

vi kjøper mat på ett serveringssted. Da er det de som ivaretar smittevernet ifht 

maten.  

➢ Skulle det bli behov for smittesporing vil ansvarlig på vårt arrangement bistå 

kommuneoverlege i smittesporing. Dette er også årsaken til at vi må ha fullt 

navn og kontaktinfo til alle deltakerne. Deltaker – og oppmøtelister oppbevares i 

inntil 10 dager ifbm eventuell smittesporing 

➢ Skulle det bryte ut lokal smitte vil vi kunne bli nødt til å avlyse arrangementet på 

kort varsel. Alle påmeldte vil da få umiddelbar beskjed.  

➢ Hvis noen skulle få symptomer underveis under arrangementet må de 

umiddelbart forlate arrangementet og dra rett hjem.  

➢ Dersom smittevernreglene ikke overholdes under arrangementet, vil vi i ytterste 

konsekvens måtte sende deltakere hjem fra arrangementet eller stoppe 

gjennomføringen.  

 

➢ Du kan ikke delta på arrangementet dersom …. 

 …. Du har feber, luftveisinfeksjon, symptomer på luftveisinfeksjon 

eller mageproblemer, er i karantene eller isolasjon.   

 ….. Du er eller kan være smittet av korona.  

Ønsker du ytterligere info om smittevern anbefaler vi folkehelseinstituttet sine 

hjemmesider: www.fhi.no 

 

http://www.fhi.no/
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Her finner dere mer info om håndvask etc 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/renhold-og-hygiene/?term=&h=1 

 

Vi ønsker deg/dere velkommen på arrangementet 

 

Mvh 

Styret i ADHD Norge Nord-Trøndelag 
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