Retningslinjer for "Ansvarlig arrangør" ved arrangementer på
Sjøstua.

Ved arrangementer som gjennomføres ved leie av Sjøstua er det leietaker som
er ansvarlig arrangør og som har ansvar for å gjennomføre tiltak slik det
beskrives i Covid-19 forskriften.
Velforeningen vil sørge for:
•
•
•
•

At det er satt ut mulighet for håndvask (antibac e.l.) ved inngangen.
At det er nødvendig utstyr for håndvask på toalettene.
At lokalene er rengjort etter egen rutine etter at arrangementet er over.
Oppslag om alminnelige smittevernvaner.

Ansvarlig arrangør må sørger for:
• Å informere de tilstedeværende om gode smittevernvaner.
• At Covid 19-forskriften kan etterkommes ved at:
o Rådene om avstand og smittevern følges.
o Det holdes tilstrekkelig avstand mellom gjester ved borddekking,
ved baren og ved eventuell buffet-servering.
• At bord og stoler som har vært i bruk blir stående ute på gulvet. Dette vil
lette det påfølgende renholdet.
På grunn av fortsatt krav om forsvarlig avstand (minst 1 m) mellom personer vil ikke Sjøstua
nå kunne romme mer enn 50 personer. (Se nedenfor)

Vi ønsker lykke til med arrangementet
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Her er utdrag fra Covid 19-forskriften som vil være aktuell ved arrangement på
Sjøstua.
§ 13.Definisjon av arrangement (utdrag)
Med arrangementer menes i forskriften bl. a. private sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler
og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus,
konferansesaler og haller.
§ 13a.Antall personer som kan være til stede på et arrangement (utdrag)
Selv om kravene til avstand i § 13c blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres privat arrangementer med
flere til stede enn 30 personer innendørs eller 50 personer utendørs. (Unntak minnestund etter
begravelse 50 personer)
§ 13b.Krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av arrangementer (utdrag)
En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller
kravene i forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan
kontaktes ved spørsmål om smittevern.
Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god
hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.
§ 13c.Krav til avstand på arrangementer (utdrag)
Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters
avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke
gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn dette.
§ 13d.Krav til oversikt over deltakerne på arrangementer (utdrag)
Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en
eventuell senere smitteoppsporing
Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de
tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og
slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen
oversikt og hvor lenge den oppbevares.

Vær oppmerksom på at forskrifter, retningslinjer og råd i forbindelse med smittevern er
under stadig endring. Det som er skrevet i denne orienteringen forholder seg til det som
gjelder på dato for revisjon.
For å være helt ajour anbefales at "Ansvarlig arrangør" sjekker mot forskriften og
Folkehelseinstituttets (FHI) råd og anbefalinger.
Link til disse stedene finnes her:
Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) - Kapittel 4.
Opplærings- og utdanningsvirksomhet - Lovdata

Arrangementer, samlinger og aktiviteter - FHI
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