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SMITTEVERNSRUTINER 
FOR GJENNOMFØRING AV SAMLINGER MED INNTIL 50 DELTAKERE 

 
Med utgangspunkt i «Smittevernsveileder for fellesskap i NLM» har vi utarbeidet følgende rutine for gjennomfø-
ring av offentlige møter i Salem. NLM sin veileder er basert på råd fra norske helsemyndigheter og en bransjestan-
dard for gudstjenester og kirkelige handlinger i Norges Kristne Råd sine medlemskirker, samt Landsrådet for Nor-
ges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Frivillighet Norge.   

 

INNLEDNING 

Salem skal være en trygg plass å komme til, dette gjelder også med hensyn til smitte-
vern. Samlingene i Salem skal være i samsvar med gjeldende lover, og vi tar også myn-
dighetenes råd og anbefalinger på alvor og forsøker å imøtekomme disse på en best 
mulig måte. De ansatte i Salem er ansvarlige for gjennomføring av arrangementer, og 
vil sørge for at den nødvendige opplæringen og informasjonen gis videre til frivillige 
ledere, samt at deltakere ved arrangementer får nødvendig informasjon før, under og 
etter samlinger. Dette dokumentet er tilgjengelig for ansvarlig arrangør ved arrange-
menter i Salem, og vil også ligge tilgjengelig på Salems nettsider.  
 

FIRE GRUNNPILARER 

Det finnes fire grunnpilarene for å bremse smittespredning, og det er disse fire grunn-
pilarene vi vil sørge for å følge opp når vi samles:   

1. Syke personer skal ikke delta – Dersom man har testet positivt for Covid-19, 
eller om man har milde symptomer på luftveisinfeksjon kan man ikke delta på 
arrangementer i Salem. Det samme gjelder dersom man sitter i karantene. Ved 
luftveisinfeksjon og negativ test for Covid-19 er man velkommen tilbake på 
samlinger dersom man har vært symptomfri1 de siste 24 timene.  

2. God hygiene – Det er viktig å opprettholde god hygiene. Dette gjelder for hånd-
vask og god etikette for hosting/nysing. Det oppfordres til å vaske hendene 
ofte med såpe og vann, eller ved å benytte seg av hånddesinfeksjon som er plas-
sert rundt om i bygget.  

 
1 Milde symptomer som hoste og rennende nese er ikke å regne som symptomer etter negativ test.  
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3. God avstand og redusert kontakt – Regelen er at det skal opprettholdes én me-
ter avstand mellom personer (av ulik husstand) gjennom hele oppholdet i Sa-
lem2. Vi vil tilrettelegge for at dette skal la seg gjøre, og vil begrense antall per-
soner i hvert rom i henhold til dette. Maksimalt antall deltakere er i skrivende 
stund 50 personer, men ytterligere begrensninger følger av rommets størrelse 
og vil bli etterfulgt av ansvarlig arrangør ved arrangementene. Håndhilsing, 
klemming eller annen unødig fysisk kontakt skal unngås. 

4. Minst mulig felles bruk av utstyr – Felles bruk av utstyr/inventar skal begren-
ses til et minimum, og desinfeksjon skal forekomme mellom bytte av brukere. 
Dette betyr f.eks. at sangbøker eller tegnesaker til utlån til barna ikke skal be-
nyttes, og at desinfeksjon av lydutstyr og instrumenter skal gjennomføres ved 
bytte av brukere. 

 
Dette er hovedreglene i korte trekk, og vi ber alle frivillige og besøkende om å respek-
tere disse og tilstrebe å følge disse i best mulig grad. I det følgende følger en mer de-
taljert gjennomgang av overnevnte punkt. Tiltakene som her er beskrevet vil i den 
praktiske gjennomføringen av arrangementer bli fordelt på ulike roller (ledere og fri-
villige som står i tjeneste), men for dette dokumentets hensikt er rutinene samlet i tema 
etter grunnpilarene. Styret, sammen med stab, er ansvarlig for at det står oppnevnt en 
ansvarlig arrangør ved møter/arrangementer i regi av Salem. Denne har ansvaret for 
at alle smitteverntiltakene som må gjennomføres ved arrangementet blir fulgt opp på 
en tilfredsstillende måte.  
 

SYKE PERSONER SKAL IKKE DELTA 

Dersom man har testet positivt for Covid-19, eller om man har milde symptomer på 
luftveisinfeksjon kan man ikke delta på arrangementer i Salem. Det samme gjelder 
dersom man sitter i karantene. Ved luftveisinfeksjon og negativ test for Covid-19 er 
man velkommen tilbake på samlinger dersom man har vært symptomfri3 de siste 24 
timene.  

 
Det skal på Salem sine hjemmesider (og evt. på relevante sosiale medier) informeres 
om at de som kan være syk med Covid-19, har symptomer, eller er i karantene ikke 

 
2 Enkelte unntak gjelder for barn og ungdom under 20 år.  
3 Milde symptomer som hoste og rennende nese er ikke å regne som symptomer etter negativ test. 
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kan delta på arrangementer i Salem. Ansatte og frivillige som har symptomer på luft-
veisinfeksjon skal heller ikke gå på jobb, eller delta i forberedelse og gjennomføring av 
arrangementer. Ved arrangementer i Salem opplyses dette om på plakat ved inngangs-
parti, og ved arrangementets start. Vi ønsker da samtidig å minne om Salem sin pod-
cast som et alternativ når man er forhindret fra fysisk å delta på møte.  
 
Dersom frivillige eller deltakere utvikler sykdom i løpet av de nærmeste 48 timene 
etter endt arrangement, skal det meldes ifra til stab.  
 

GOD HYGIENE  

Det er viktig å opprettholde god hygiene. Dette gjelder for håndvask og god etikette 
for hosting/nysing. Det oppfordres til å vaske hendene ofte med såpe og vann, eller 
ved å benytte seg av hånddesinfeksjon som er plassert rundt om i bygget. 

 
Det skal til enhver tid være god informasjon ved inngangsparti og på toaletter ved 
plakater med råd for å unngå smitte. Disse rådene innebefatter: unngå håndhilsning, 
klemming og unødvendig fysisk kontakt; Unngå å ta i ansiktet; Host i albuekroken 
eller i et papir som kastes; Vask hender før/etter arrangement. Informasjon om smit-
tevernsrutiner skal også være synlig i Salem, dette ved oppheng av plakater både i 
inngang- og trappeparti, i gang og i møtesal.   
 
Vi vil tilrettelegge for forsterkede hygienetiltak, deriblant sørge for at folk spriter hen-
dene ved ankomst (evt. vasker hendene med en gang). Hånddesinfeksjon vil være til-
gjengelig på bord i inngangsparti/møtesal, og det vil bli sett til at utstyr som blir berørt 
av flere (piano, mikrofoner f.eks.) blir tørket over med vann/såpe eller desinfisering 
når det forekommer skifte i person som berører dette. I størst mulig grad bør man 
unngå at flere personer deler (eksempelvis) mikrofoner eller instrumenter. Bøker (inkl. 
sangbøker), leker, tegnesaker, blader, o.l. som tilhører Salem og som finnes i lokalet 
skal ikke benyttes under møtene. Kollektbøsser vil ikke bli sendt rundt, men vil stå 
plassert tilgjengelig ved bord i møtesal og gang slik at man kan gi en gave på vei ut. 
Forøvrig oppfordres det til å bruke Vipps.  
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Det er utarbeidet forsterkede hygienetiltak ved servering av kaffe og mat. Disse tilta-
kene følger gjeldende anbefalinger og vil være videreformidlet til dem som står i en 
tjeneste som innebærer håndtering av mat.   
 

GOD AVSTAND OG REDUSERT KONTAKT 

Regelen er at det skal opprettholdes én meter avstand mellom personer (av ulik hus-
stand) gjennom hele oppholdet i Salem4. Vi vil tilrettelegge for at dette skal la seg 
gjøre, og vil begrense antall personer i hvert rom i henhold til dette. Maksimalt antall 
deltakere er i skrivende stund 50 personer, men ytterligere begrensninger følger av 
rommets størrelse og vil bli etterfulgt av ansvarlig arrangør ved arrangementene. 
Håndhilsning, klemming eller annen unødig fysisk kontakt skal unngås. 

 
Det skal tilrettelegges for minst én meters avstand mellom personer. Kravet gjelder fra 
skulder til skulder. Dette skal skje både gjennom informasjon, organisering og fysisk 
tilrettelegging. Dette gjelder i selve lokalet, ved inngang/utgang og samling i friluft. 
Kravet om avstand gjelder ikke folk i samme husstand, og det finnes også noen spesi-
fikke unntak for barn og ledere i barne- og ungdomsarbeid (se eget dokument). Ved 
fastmonterte stoler (som på galleriet) er det tilstrekkelig med én stol mellom hver hus-
stand, i hovedsalen ellers skal det være 2 stoler mellom hver husstand.  
 
Samtidig skal (det til enhver tid rådende) maksimumsantallet for personer samlet 
overholdes (i skrivende stund maks 50 personer) 5. Vi vil tilrettelegge i lokalene i Salem 
for at avstandsregelen på minst én meter skal kunne overholdes, blant annet ved å 
ytterligere begrense maksimalt antall personer i det enkelte rom. Dette gjelder på vei 
inn til arrangementet, ut fra arrangementet og underveis i arrangementet. Det vil bli 
informert om aktuelle tiltak for å overholde avstandsregler ved ankomst til samlingen. 
Det bør være engasjert et vertskap til å vise folk til plassene sine – dette for å sikre at 
avstandskravet blir opprettholdt. Når gudstjenesten/møtet er slutt, bør deltakerne for-
late møtesalen på en ordnet måte ved at de bakerste radene tømmes først. Deltakere 
bør fortløpende finne veien ut slik at man unngår opphoping i gang og trappegang. 
Man bør også benytte flere mulige utganger.  

 
4 Enkelte unntak gjelder for barn og ungdom under 20 år.  
5 Størrelse på lokalet overstyrer dette antallet, så man må se til at avstandsreglene blir fulgt. Hovedsalen 
rommer eksempelvis minst 100 personer, men opp imot 130 personer ved husstander > 1 pers. 
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MINST MULIG FELLES BRUK AV UTSTYR 

Felles bruk av utstyr/inventar skal begrenses til et minimum, og desinfeksjon skal 
forekomme mellom bytte av brukere. Dette betyr f.eks. at sangbøker eller tegnesaker 
til utlån til barna ikke skal benyttes, og at desinfeksjon av lydutstyr og instrumenter 
skal gjennomføres ved bytte av brukere. 

 
Utstyr, instrumenter, mikrofoner mv skal ikke deles og ikke berøres av andre enn den 
som skal benytte det. Instrumenter og teknisk utstyr skal desinfiseres ved bytte av 
bruker. Forøvrig skal all bruk av inventar og utstyr som tilhører Salem begrenses i 
størst mulig grad såfremt det ikke er nødvendig å gjøre seg bruk av dette inventaret/ut-
styret.  
 

SMITTESPORING 

Med hjemmel i covid-19-forskriften §13 vil du ved ankomst måtte skrive deg inn med 
navn og telefonnummer. Dette er for å kunne bistå kommunen med smittesporing der-
som det skulle oppstå et smittetilfelle i Salem. Denne listen vil bli trygt oppbevart de 
kommende 14 dagene etter avholdt arrangement før den blir makulert. Hjemmel og 
begrunnelse for registrering vil stå opplyst om ved registreringspunktet. Ettersom fel-
les penn benyttes skal alle benytte seg av håndsprit etter at man har skrevet seg inn. 
Det kan også bli nødvendig å ta bilder av salen for å kunne isolere smittesporingen 
ytterligere.  
 

GENERELT OM RENHOLD 

Arrangement forutsetter at det foreligger rutiner for rengjøring. Rutinene skal være 
kjent og gjelder alle rom som benyttes. Ved renhold av bygget brukes fortrinnsvis såpe 
og vann, dernest etanolbasert desinfeksjon. Kontaktflater skal vaskes etter endt sam-
ling (dette inkluderer blant annet dørhåndtak, vaskeservanter, bordflater, trappegel-
endre, armlen, talerstol, mikrofoner, ledninger, toalettringer og andre gjenstander eller 
kontaktflater) 6. Det vil være innarbeidede rutiner på hva som vaskes og hvem som 

 
6 Unntak finnes hvor det er lengre enn 24 timer til neste arrangement.  
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gjør det, ettersom vi skal i størst mulig grad unngå at så mange bidrar. Ellers praktise-
res vanlig renhold av bygget.  
 

KIRKELIGE HANDLINGER (NATTVERD, DÅP, ETC) 

Vedr. rutiner for nattverd/dåp/velsignelse av ekteskap/gravferd henviser vi for øye-
blikket bare til NLMs smittevernsveileder.  
 

TILLEGG FOR SAMLINGER MED BARN OG UNGE 

I tillegg til de øvrige retningslinjene som allerede er nevnt, gjelder noen tillegg for 
samlinger med barn og ungdom under 20 år. Disse er beskrevet i et eget dokument.   
 

INFORMASJON FRA MYNDIGHETENE 

• Informasjonsmateriell og plakater om Covid-19 fra Helsedirektoratet  
• Covid-19-forskriften  
• Tilhørende beslutninger og veiledning fra Helsedirektoratet 
• For mer informasjon om viruset, sykdommen og utbruddet vil man finne 

oppdatert og utfyllende informasjon om dette hos www.fhi.no  

 
 
 
 
 


