
Plan for smittevern - julekonsertar med NØUK  

i Norheimsund kyrke 11.12.21 
 

 

1. Ansvar 

 

Arrangør:  

Norheimsund og Øystese ungdomskor 

 

Smittevernansvarleg:   

Olav Skeie Lid (91641325) 

 

Vaktansvarleg: 

Mirjam Eide Gravdal (41087544) 

 

Ansvarleg for informasjon til publikum: 

Vidar Sangolt (92444897) 

 

 

2. Inngang/ billettsal 

 

2 x spritdispenserar på søyle ved billettbord. Tilbud om munnbind (ikkje krav). 

Registrering av alle personar som kjøper billett (namn og telefonnummer).  

Betaling med Vipps, bankterminal eller giro. Ikkje kontant. 

 

 

3. Publikumsområde 

 

Minst 1 meters avstand til andre som ikkje er i same husstand eller er tilsvarande nære. 

Faste, tilviste plassar. Vaktar viser publikum til plassane. 

 

 

4. Informasjon til publikum 

 

Før konsert:  

Opplyse om at ein har samme plass under heile konserten. Ikkje påbud om munnbind når ein sit i ro - 

anbefalt ved inn- og utgang. Opplyse om nødutgangar i tilfelle evakuering. 

 

Etter konsert: 

Minne om god avstand - ta det rolig på veg ut! Ikkje stopp opp i gangen – gå heilt ut.  

 

 

 

 

 

 

 



5. Artistar/ teknikarar 

 

Ikkje krav om 1 meters avstand for artistar/ teknikarar.  

Artistområde: Scene + kyrkjelydssal 

 

 

6. Allsang 

 

Det blir ikkje allsang på konserten. 

 

 

7. Servering 

 

Det blir ikkje servering for publikum. 

 

 

8. Gjeldande reglar pr. 07.12.21 (regjeringen.no) 

 

- 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på 

offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser. 

- Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem 

som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig. 

- Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne 

holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende 

nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, 

deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole. 

- Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, 

kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. 

Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer. 

- Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å 

holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med 

mange andre eller på vei ut av en fotballstadion. 

- På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand 

dersom arrangøren legger til rette for at publikum 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. 

 

 

Helsedirektoratet legger til grunn følgende forståelse av begrepet "faste, tilviste sitteplasser":  

 

 At plassen skal være "fast" betyr at publikum skal sitte på tilviste plasser under hele arrangementet 

og ikke bevege seg rundt i lokalet, utover ved nødvendige toalettbesøk eller lignende.  

 Med "sitteplass" forstås at deltakerne må sitte, enten på en stol, benk eller lignende, eller på en 

fast plass på gulvet (eksempelvis på et bønneteppe). Dette innebærer at det ikke lenger er krav om at 

stoler eller seter er montert fast i gulvet eller på annen måte festet. Det er tilstrekkelig å sette ut løse 

stoler med minst 1 meter avstand i alle retninger. Det vises likevel til at arrangør har et ansvar for at 

deltakerne underveis i arrangementet ikke flytter på løse stoler slik at disse står nærmere hverandre 

enn 1 meter. Ved bruk av benker eller lignende, har arrangøren ansvar for å etablere gode og 



tydelige løsninger for oppmerking av nødvendig avstand mellom sitteplassene. Ståplasser vil ikke 

anses som "fast sitteplass", da det vurderes å være større risiko for at personer beveger seg rundt 

underveis i arrangementet når det er ståplasser enn når det er sitteplasser.  

 At plassene er "tilviste" innebærer at plassene enten er nummererte, slik at man kjøper billetter til 

spesifikke seter, og/eller at det er verter eller vakter som henviser deltakerne til nærmere bestemte 

plasser. Tilvisning av plassene vil bidra til å lette smittesporingsarbeidet, ved at det blir enklere å 

finne tilbake til mennesker som satt rundt en person som i etterkant av arrangementet viser seg å 

være smittet. Arrangøren bør, av hensyn til smittesporing, sørge for en oversikt over hvor deltakerne 

sitter under arrangementet. Det vises i denne sammenheng til kravet i § 13d om at arrangøren skal 

ha oversikt over hvem som er til stede på arrangementet, for å kunne bistå kommunen ved en 

eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. 

 

 

 

For Norheimsund og Øystese ungdomskor 

Vidar Sangolt 

 

Norheimsund 08.12.21 

 


