
 
Det er kun tillatt med arrangementer opp til 50 personer, dette tallet inkluderer medvirkende. Lokalets størrelse 
overstyrer maksimumstallet. 
 

Aktivitet/arrangement i Adventistkirken_______________________ 

For hver aktivitet/hvert arrangement som gjennomføres skal dette skjemaet under fylles ut 

og leveres til _________________________________ 
 

Generelt 
Arrangement  

Dato  

Ansvarlig arrangør  

 

Unngå nærkontakt, det skal være en meters avstand mellom deltakere. Kravet om avstand gjelder ikke personer i 

samme husstand. Det er viktig å planlegge arrangementet på en god måte, slik at man unngår kø og oppsamling av 

personer. Dersom det er behov for servering tas dette med hjemmefra, for eksempel egen matpakke og drikke. 

Materiell som bibel og skrivesaker tas med hjemmefra. Bruk framvisning på skjerm/prosjektor. 

 

Sjekkpunkter, hygiene 
 Sign 

Lokalet er klargjort på forhånd. Felles rigging under en samling må unngås. Om mulig skal 
rommet deles inn i soner/seter være merket slik at det er lettere  og holde avstand. 

 

Det er laget en plan for hvordan deltakernes inngang og utgang av lokalene skal foregå.  

Artikulasjon ved fremførelse av sang og solister eller mindre grupper kan medføre fare for 
smittespredning. Det skal derfor være ekstra avstand i slike tilfeller. Mikrofoner skal ikke 
deles. 

 

Alle som deltar på aktiviteten er registrert med navn og kontaktinformasjon, etter nærmere 
beskrivelse gitt av leder i kirken. Listen skal oppbevares i 14 dager etter aktiviteten er 
gjennomført og deretter slettes. 

 

Det er gitt tydelig beskjed via hjemmesider, på plakater og ved ankomst om at alle som kan 
være korona-syke har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene, ikke kan delta i 
kirkens  aktiviteter. 

 

På plakater og i det aktiviteten starter opp, gis det beskjed om at når man hoster eller nyser 
skal albuekroken benyttes, eventuelt papir som kastes og at dersom man hoster eller nyser 
skal hendene vaskes. 

 

Det er gitt tydelig beskjed via hjemmeside, på plakater og ved ankomst om at deltakere som 
utvikler symptomer innen 1-2 dager skal gi beskjed til ansvarlig arrangør. 

 

Ved ankomst har deltakere vasket hender med vann og såpe og tørket dem med 
papirhåndklær. Hvis håndvask ikke er mulig har deltakere brukt våtservietter og antibac. 
Håndvask for barn under skolealder skal skje med voksen tilstede. 

 

Hånddesinfeksjon skal alltid være tilstede.  

Kollekt bør gis uten kontanter.  

NB! Det er kommunehelsetjenesten som har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covic-19. Det er 

kommunehelsetjenesten som skal beslutte videre tiltak og definerer nærkontakt til den syke. 

 

 

  



 
Det er kun tillatt med arrangementer opp til 50 personer, dette tallet inkluderer medvirkende. Lokalets størrelse 
overstyrer maksimumstallet. 
 

Sjekkpunkter, renhold 
 Sign 

Renholdsrutiner er hengt opp i alle rom som benyttes.  

Kirkens toaletter er rengjøres før og etter en samling.   

Vaskeservanter, dørhåndtak, trappegelendere og andre gjenstander og kontaktflater som 
hyppig berøres, må rengjøres etter en samling. Etanolbaserte desinfeksjonsmidler med 
minst 70% alkohol kan brukes på ellers rene flater, men vær oppmerksom på at dette ikke 
er tilstrekkelig ved synlig skitne overflater. Synlig skitne overflater må derfor rengjøres før 
eventuell bruk av desinfeksjonsmidler. 

 

Utstyr som er brukt rengjøres for neste bruk. Instrumenter som piano og orgel og utstyr 
som miksepulter. Disse skal tørkes med desinfeksjonsmiddel før bruk av neste person. 
Dette gjelder også talerstol. Det anbefales derfor at kun presten/pastoren kan bruke 
denne under for eksempel gudstjenesteprogrammet. 

 

Vær ekstra oppmerksom på rom som kjøkken/spiserom. Grundig håndvask må utføres før 
man benytter kjøkken/spiserom og/eller spiser. 

 

Gjenstander og overflater skal rengjøres etter bruk.  

 

Spesielt ved nattverd og vielser 
• De som forbereder nattverdsmåltid, bryter brødet og deler ut brød og vin, skal vaske hendene umiddelbart 

før den delen av gudstjenesten tar til. 

• Nattverd gjennomføres på en slik måte at det ikke er direkte kontakt mellom utdeler, elementene og 

mottaker. 

• Forutsatt god håndhygiene i for- og etterkant kan, ekteskapsinngåelse og forbønn med håndspåleggelse 

gjennomføres på vanlig måte. 

Dåp og fotvask ved nattverd bør inntil videre ikke gjennomføres. 

 


