
Overordnede retningslinjer for å ivareta 

godt smittevern 
(etter godkjent Bransjestandard utarbeidet av Norges Kristne Råd. Oppdat 150520) 

 

Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer  
 

• De som kan være korona-syke, har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i 
karantene kan ikke delta på kirkelige arrangementer.  

• Frivillige og deltagere skal melde fra til pastor dersom de utvikler sykdom 

etter 1-2 dager. 

God hygiene  

• Hender SKAL vaskes/desinfiseres ved ankomst, men også mellom ulike 

oppgaver (når du forflytter deg mellom rom eller bruker ulikt utstyr). ulike 

oppgaver (for eksempel hvis man forflytter seg eller skifter utstyr),.  

• Vi unngår håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt.  

• Unngå å ta deg selv i ansiktet  

• Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hender etterpå 

God avstand og minst mulig kontakt mellom personer  
 

• Fra og med 7.5.2020 har regjerningen satt et maksimumsantall på 50 
personer til stede i kirke/menighetslokale. Fremmøte må registreres med 
hjemmel i covid-19-forskriften.  

• Tallet inkluderer ikke lengre medvirkende, men disse bes sitte for seg 
(scene, bønnerom, teknikerbod), og disse må ankomme lokalet i forkant av 
og forlate lokalet i etterkant av øvrige deltakere.  

• Det skal være minst en meter avstand mellom personer. Dette gjelder både 
i selve forsamlingslokalet, ved inngang/utgang og eventuell samling i friluft. 
Kravet om avstand gjelder ikke personer i samme husstand 

• Unngå felles rigging. Ommøbleringer og utstyr skal settes fram i forkant 
• Kirkekaffe og annen felles servering av mat og drikke bør ikke finne sted.  

 

Det skal være minst mulig felles bruk og berøring av inventar 
og utstyr  
 

• Instrumenter, mikrofoner, bøker mv skal ikke deles og ikke berøres av 

andre enn den som skal benytte det.  

• Husk desinfisering av alt utstyr som benyttes (piano, mixepult, penner etc). 

Brukeren har ansvaret for desinfeksjonen i etterkant! Desinfisering bør 

gjennomføres mellom hvert skifte av utøver. 

Disse retningslinjene SKAL følges av alle 

Sula Frikirke, 15.05.20                               


