
 

09.11.2020 

Retningslinjer for gjennomføring av arrangement i Kultursalen – Korona Covid 19 
 

Kultursalen er i utgangspunktet stengt for utleie fra 6.november 2020, men de som allerede har 

booket rom har anledning til å gjennomføre arrangementet. 

Vi minner om regjeringens anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må 

holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. 

På bakgrunn av regjeringens anbefaling ber vi om at du som arrangør vurderer om det er mulig å 

avlyse. 

Om du må ha sammenkomst/arrangement i kultursalen gjelder dette: 

Private arrangement: 

Grense på inntil 20 personer på private arrangement. Eksempler på private sammenkomster er f.eks. 

bursdager, seremonier, firmafester og julebord. 

Offentlige arrangement: 

• Maksimalt antall sitteplasser i kultursalen er 50. 

• Det må ikke være flere tilstede i foajeen enn at 1-meters-regelen kan overholdes. 

 

Det må være en ansvarlig arrangør for alle arrangement 

Arrangøren er ansvarlig for: 

• å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell 

senere smitteoppsporing. Det skal lages en liste over alle tilstedeværende. Denne skal 

inneholde navn, telefonnummer og eventuelt epost. Listen skal lagres i 10 dager og deretter 

slettes. De som er til stede skal informeres om at en slik oversikt lages. 

• å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet 

• å følge relevante standarder om smittevern - Retningslinjer fra FHI 

• å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet 

Generelt: 

• Ved ankomst til Kultursalen må 1-meters regelen overholdes i foajeen. Besøkende må 
eventuelt slippes inn i puljer. 

• Møter bør gjennomføres uten pause og man bør unngå bespisning. 

• Renhold: Arrangøren har ansvar for at berørte kontaktflater (armlener bordplater 
dørhåndtak, lysbrytere, osv.) desinfiseres. Bruk desinfeksjonsmiddel som er satt ut i lokalet. 
Spray på engangspapirhåndklær og tørk over flatene. Brukes mikrofon og mikrofonstativ må 
disse rengjøres mellom hver bruker. 

• Kom frisk. Ingen som har symptomer fra luftveiene (halsvondt, hoste osv.), evt. feber eller 
andre symptomer på sykdom, kan komme.  Personer som er i karantene, eller skal i 
karantene kan ikke delta. 

• Håndhygiene. Alle må vaske hendene, evt. bruk desinfeksjonsmiddel ved ankomst, før og 
etter bespisning og før avreise. Desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig i inngangspartiet til 
kommunehuset. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/
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Disse retningsretningslinjene vil kunne endres ut i fra den aktuelle smittesituasjonen. 

Oppsett avklares evt. med 
Anders Wold tlf.: 91706484 epost: anders.wold@gausdal.kommune.no 
 

 


