
Tiltak for å begrense smitte av coronavirus 

Hvordan spres infeksjonen? 

• Dråper som inneholder virus, spres fra munn eller nese til smittede personer når de hoster, 
nyser eller snakker. 

• Dråper når 1 meter fra den smittede personen og kan nå en som står like ved, eller forurense 
overflater de kommer i kontakt med. 

Hva gjør vi? 

Individer 

• Vask hendene dine ofte i løpet av dagen.  
• Såpen må skumme og påføres grundig i cirka 30 sekunder før den skylles av med vann. Ikke 

glem tomler, håndledd og mellom fingrene. 
• Bruk hånddesinfeksjon hvis håndvask er umulig. Den bør inneholde mellom 60-95% alkohol 

og drepe 99% bakterier og virus.  
• Unngå å berøre ansiktet med hendene. 
• Hold avstand til andre personer som hoster, nyser eller snufser på minst 1 meter. 
• Velg andre måter å hilse på enn håndhilsning og klemming, f. eks et varmt smil eller et 

medfølende «hallo». 
• Hvis du hoster eller nyser, gjør det i et papir som du straks kaster eller i albuen. 
• Bruk tørkepapir når du tar på håndtak på toalettet, kranen på vasken og når du åpner døra 

på toalettet/badet. 
• Bruk knokene for å slå av og på lyset (ikke fingertuppene). 
• Annonser gjerne disse opplysningene både fra talerstolen og sett dem på kunngjøringen 

ukentlig. 
• Tilbe hjemme hvis du ikke er frisk eller følg gudstjenesten online – hvis det er mulig. 
• Hold deg til enhver tid oppdatert på Folkehelseinstituttets nettside og følg myndighetenes 

anbefalinger: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 
 

Kirker 

Sørg for å ha hånddesinfeksjon (antibac) godt synlig, og anmode folk til å bruke dem: 

• På toaletter 
• Ved bibler og sangbøker 
• Ved piano/orgel (og andre instrumenter) 
• På kjøkken 
• Møtesal 
• Vestibyle 

Rengjør overflater med desinfeksjonsmidler med minst 60% alkohol 

• Dørhåndtak 
• Rekkverk 
• Bordflater, Mixebord og pc (tastatur og mus)  

 

Kilder: WHO, Follkehelseinstituttet 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/


 

 


