
Smittevernveileder for SDA-menigheter i Norge, revidert 13.01.2022 
Regjeringen holdt pressekonferanse med informasjon om reviderte smitteverntiltak torsdag 13. 
januar. Tiltakene trer i kraft ved midnatt natt til 14. januar og varer frem til 14. februar. (NB! Det kan 
fortsatt være strengere lokale tiltak). 
 
Vi vil først minne om de generelle rådene om å holde avstand, holde hendene rene, holde seg 
hjemme når man er syk, gjennomfør testing for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer. 
 
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.  
 

Avstand og sosial kontakt  
 

 Alle anbefales å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende 
nære 

 Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole 
 Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare 

grupper 
 Alle bør tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett 
 Anbefaling om å redusere antall nærkontakter, men ikke isoler deg 
 Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand 
 Barnehagebarn og barneskoleelever (egen kohort) er unntatt fra anbefalingen om 

antallsbegrensning 
 Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom med 

personer som ikke er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære 
 Anbefaling om å treffe andre utendørs når det er mulig 
 Anbefaling om å unngå håndhilsning 
 Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, 

herunder være spesielt forsiktige med, eller unngå: store forsamlinger og samlinger hvor det 
erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand og unødvendige reiser til områder med mye 
smitte. Denne gruppen bør likevel ikke isolere seg. Det er viktig med noe sosial kontakt. 

 

Munnbind 
 

 Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter.    

 Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ned ved et arrangement (f.eks. gudstjeneste 

eller sabbatsskole) og kan holde minst 1 meter til neste person. Munnbind skal brukes når 

man beveger seg rundt i lokalet.  

 

Organiserte fritidsaktiviteter 
 

 Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig. 

 
 



Barn og unge under 20 år 
 

 Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for 

eksempel sabbatskole, speider, tenåringsaktiviteter og lignende. Om aktiviteten foregår 

innendørs anbefales en gruppestørrelse på omtrent 20 personereller etter klasse/kohort. 

 Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt 

 Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig 

 

Voksne over 20 år 
 

 Innendørs er det anbefalt inntil 20 personer og 1 meters avstand.  

 Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig 

 Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.  

 

Arrangementer og sammenkomster 

Definisjoner 
Et arrangement er en sammenkomst på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies 
eller lånes ut. Sabbatsskoler, gudstjenester, begravelser (og andre kirkelige handlinger og seminarer 
er eksempler på arrangementer. På utendørs arrangementer skal området være avgrenset (for 
eksempel med tau eller sperrebånd) slik at man har oversikt over hvem som er tilstede. 
Faste tilviste plasser betyr at deltakerne skal sitte på stol, benk eller lignende under hele 
arrangementet med unntak av nødvendig bevegelse ved f.eks. dåp og nattverd. Tilvist plass kan 
enten gjøres ved at en kirkevert tilviser en sitteplass eller ved nummerering av stolene. 
 

 Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind. 
 Begrens sosiale sammenkomster og arrangement du deltar på 

 
 

Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler: 
 

 Innendørs: Inntil 30 personer, maks 50 personer ved minnestund. 

 Utendørs: Inntil 50 personer. 

 Munnbindpåbud for deltagere innendørs (bortsett fra når man sitter ned på fast plass og 

med minst 1 meters avstand). 

 

Offentlige arrangementer innendørs: 
 

 Uten faste tilviste plasser: Inntil 30 personer. 

 Med faste tilviste plasser: Inntil 200 personer. 

 Munnbindpåbud for deltagere, bortsett fra når deltageren sitter ned med minst 1 meters 

avstand. 

 Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte 

fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder. 

 Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller 

idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i 



det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet. (f.eks. speiderledere, 

barnesabbatsskoleledere etc.) 

 Fellessang ved deltagerne på arrangementer, for eksempel i kirker og menighetshus, 

medfører økt dråpeutskillelse og økt smitterisiko. Det er derfor påkrevd med en særlig 

oppmerksomhet rettet mot overholdelse av avstandskravet, som er å forstå som et 

minimumskrav. Å øke avstanden mellom deltakerne dersom man planlegger for fellessang er 

en god forholdsregel. 

 Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer. 

 Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og 

unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall 

voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for 

deltagerområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter. 

 

Smittevern 
 

 Det skal legges til rette for minst en meter avstand mellom personer som ikke hører til 

samme husstand. 

 Det skal utarbeides rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.  

 Det skal være en smittevernansvarlig som har ansvar for at arrangementet gjennomføres på 

en trygg måte. 

 Arrangør skal registrere kontaktopplysninger til deltagere som samtykker til det. Dersom 

kommunen ber om det etter et smitteutbrudd, skal arrangør ta ansvar for å varsle deltakere. 

Hvem som utfører denne varslingen, må avklares lokalt. Registreringslister skal oppbevares 

sikkert i 14 dager, før de skal makuleres. 

 Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor den enkelte deltager sitter ved offentlige 

arrangementer hvor alle i forsamlingen sitter på faste, tilviste sitteplasser. Dette kan gjøres 

med å ta bilde av forsamlingen og slette bildene etter 14 dager. 

 Avstandskravet gjelder ikke for personer som deltar i religiøse seremonier som krever fysisk 

nærhet i kortere perioder, som for eksempel dåp og vigsel.  

 På arrangement hvor alle deltagere sitter på faste tilviste plasser, er det tilstrekkelig avstand 

dersom arrangøren legger til rette for at deltagere har minst ett ledig sete mellom seg på 

samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette 

seg nærmere hverandre etter ankomst. 

 Frivillige og ansatte som står for gjennomføringen av arrangementer holdes utenom 

maksimalt deltakerantall. Dette gjelder ikke kor eller store musikkgrupper. 

 Om frivillige og ansatte som står for gjennomføringen av arrangementer ikke skal medregnes 

i deltakerantallet skal de ikke ta plass i forsamlingen i løpet av gudstjenesten/arrangementet. 

 

DNU ønsker å minne om det samfunnsansvar, borgerplikt og omsorg for sin neste det ligger i å la seg 
vaksinere. La oss være kjent for å være omsorgsfulle kristne, også på dette punktet. 
 
Siste informasjon fra regjeringen:  
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/ 
 
Nyttig informasjon fra Norges Kristne Råd: 
https://norgeskristnerad.no/2022/01/14/oppdaterte-smitteveiledere/ 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/
https://norgeskristnerad.no/2022/01/14/oppdaterte-smitteveiledere/
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