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SMITTEVERNVEILEDER FOR BARNE- OG UNGDOMSARBEID 

FØR SAMLINGEN 

Det skal utnevnes én leder som har hovedansvar for at smittevernsrutinene overholdes.  

Informasjon: Man må holde seg hjemme ved symptomer  

- Det informeres om at barna/ungdommene skal holde seg hjemme selv ved milde 
luftveissyptomer, og de må ha vært symptomfrie i minst 1 døgn før de kan delta på samlingene.  

- Alle ledere må også vurdere sin egen helsetilstand mtp syptomer på akutt luftveisinfeksjon, og 
ikke delta på samlinger dersom de er syke eller har mistanke om at de er syke.  

 

Forberedelser  

- Vask toaletter med vann og såpe 

- Se til at det står fremme hånddesinfeksjon, samt at det er nok såpe og papirhåndklær på 
toalettene.  

- I den grad det er mulig, legg gjerne opp til å være ute.  

- Lokalet skal være klart til deltakerne kommer. Dersom man forventer at det kan bli tilnærmet 
fullt kan man dele inn rommet i soner, slik at det blir lettere for barna å holde avstand.  

- Samlingen inkl oppstart, aktiviteter, møtedel, pauser og avslutning må planlegges slik at 
deltakerne kan opprettholde 1 meters avstand under hele arrangementet.  

UNDERVEIS 

Ved ankomst 

- Før oppmøte av alle deltakere/frivillige/ansatte som deltar  

- Alle deltakere/frivillige/ansatte skal vaske hendene (evt. antibac) ved ankomst 

 

Informasjon 

Gi god informasjon om smitteverntiltak, dette kan også gjøres ved bruk av plakater m/tegninger eller 
enkle tekster.  

- Hold 1 meter avstand til andre (med mindre det er under en aktivitet som krever annet) 

- Vask hendene etter toalettbesøk 

- Ikke ta på utstyr som du ikke skal bruke.  

- Host/nys i tørkepapir eller i albuekrok, vask hendene etter hosting/nysing 
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Ved aktivitet 

Aktiviteter der fysisk kontakt eller nærhet er nødvendig for gjennomføring, kan finne sted dersom 
deltakerne er under 20 år (ledere kan også delta og er unntatt aldersbegrensningen):  

- Aktiviteten skal organiseres i faste grupper på inntil 20 pers 

* Håndvask med såpe og vann skal forekomme både før og etter aktivitet. Hendene 
tørkes med papirhåndklær (Evt. benyttes antibac).  

* Ved pauser i aktiviteten, og etter aktiviteten, skal deltakerne igjen forholde seg til 
hovedregelen for avstand på 1 meter.  

Begrens bruk av fysisk materiell. Bøker/Bibler/notatblokker osv. skal tas med hjemmefra.  

 

Mat 

- Vær ekstra oppmerksom på hygiene rundt kjøkken/spiserom. Grundig håndvask må utføres før 
man benytter kjøkken/spiserom.  

- Unngå fellesmåltider.  

 

Ved sykdom 

- Dersom sykdom oppstår underveis i fysisk samling, skal barnet/ungdommen hentes så fort det 
lar seg gjøre. Barnet/ungdommen venter på et eget rom sammen med en voksen. I etterkant 
rengjøres rom, toaletter og andre områder der barnet har oppholdt seg, med vanlige 
rengjøringsmidler. 

- Også voksne ledere må forlate lokalene umiddelbart dersom de utvikler infeksjonssymptomer.  

- Det bør informeres om at frivillige og deltakere som utvikler symptomer etter 1-2 dager, skal 
melde ifra til en leder i betweens / teens, som igjen melder videre til ungdomsleder.  

 

ETTER SAMLINGEN 

- Registrering av oppmøtet oppbevares trygt og slettes etter 14 dager.  

- Vask (med vann og såpe):  

* Toaletter 

* Vaskeservanter 

* Dørhåndtak 

* Trappegelendre 

* Andre gjenstander/kontaktflater som hyppig berøres  

* Utstyr som har vært i bruk 


