
Smittevernveileder for SDA-menigheter i Norge, revidert 13.04.2021 
 

Regjeringen hadde pressekonferense med reviderte smitteverntiltak tirsdag 13. april. Tiltakene trer i 

kraft fra midnatt, natt til fredag 16. april og gjelder inntil videre.  

 

Vi vil først minne om de grunnleggende rådene om å holde avstand, holde hendene rene, holde seg 

hjemme når man er syk, og begrense antallet mennesker man møter fysisk. 

DNU forholder seg til de nasjonale retningslinjene fra regjeringen. Vi forventer at de lokale 

menighetene utviser respekt for og gjør seg kjent med landsdekkende samt lokale smittevernregler 

og anbefalinger. Dette er menighetsstyrets ansvar.  

Syvendedags Adventistkirken er bekymret for mennesker i vanskelige livssituasjoner. Kirkens 

omsorgsarbeid tar ikke pause. Kontakt med det enkelte mennesket er en viktig del av kirkens 

oppgaver i en krisetid.  

Vi har som menighet samfunnsansvar som en av våre grunnverdier, og samfunnsansvar viser vi ved å 

ta hensyn til hverandre i en vanskelig tid. Det lokale digitale tilbudet blir derfor fortsatt viktig. 

 

Nytt fra 16. april:  

Anbefalinger for hele landet 

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk. 

Private sammenkomster og arrangement: 

 Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller 
avlyst. 

Sosial kontakt 

 Alle bør begrense sosial kontakt. 
 Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. 

Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere , men man må 

kunne holde avstand. 
 Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter (som barnesabbatsskole og 

speider) som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er 

nødvendig for å drive med aktiviteten. 

 

 

 



Regler for hele landet 

Reglene for arrangementer er som følger: 

 Inntil ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for 
eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage 
eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. 

 Inntil 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 
50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører 
samme kommune. 

 Inntil 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser 
(nytt). Husk å registrere deltagere på arrangementet for smittesporing.  

 Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 
200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom 
kohortene (nytt). 

 Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i 
samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det 
er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette. 

Det er fortsatt skjerpede regler i flere kommuner hvor smittesituasjonen krever det. Det er derfor 

viktig at lokale kirker og menigheter følger med på og innretter seg etter lokale reguleringer og 

tiltak. Kommunale myndigheter har ikke anledning til å innføre regler som er mer liberale enn de 

nasjonale reglene, bare motsatt (jfr. covid-19 forskriftene §5a-d) 

 

Linker til plakater som kan være nyttig: 

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/hold-avstand.er-ikke-det-mulig-bruk-

munnbind/Munnbind%20-%20norsk.pdf/_/attachment/inline/d7cdd67c-1284-4350-9c9f-

2c888524b2fa:ebd983fb49c4a9871132981665be1cf7a65e9fae/Munnbind%20-%20norsk.pdf 

 

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/vaner-som-forebygger-

smitte/Vaner%20som%20forebygger%20smitte%20-

%20bokm%C3%A5l.pdf/_/attachment/inline/b95326ea-3434-44bc-96fc-

3590ca3d0346:fb5ccf10f537c73dfbfd14eab0dbbd1af4c43dd8/Vaner%20som%20forebygger%20smit

te%20-%20bokm%C3%A5l.pdf 

 

Siste informasjon fra regjeringen:  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-starter-pa-forste-trinn-i-

gjenapningsplanen/id2844380/ 
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