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Private sammenkomster og arrangement
Arrangement som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst. Reglene for
arrangement er som følger:
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Maks 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.
Maks 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 (nytt med 50 for kulturarrangement).
Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste
sitteplasser (nytt)
Maks 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.
Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Merk!
Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:
a. ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer
b. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
c. toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement
Arrangement kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for:
a. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
b. toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement
c. spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball
d. personer under 20 år som deltar på aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning, andre skolelignende
fritids- eller ferietilbud, og de som står for arrangementene
e. dansere, musikere og scenekunstnere under 20 år når de gjennomfører kulturarrangementer, dersom de
ellers trener eller øver sammen
f. utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som
gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region dersom region brukes som
geografisk avgrensning
g. personer som deltar i religiøse seremonier som krever fysisk nærhet i kortere perioder
h. personer som deltar på kurs som krever fysisk nærhet i kortere perioder og er nødvendig for sertifisering
eller godkjenning av yrkesutøvelse
i. personer som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere
smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6.

Definisjon av arrangement – jfr. Covid-19 forskriften §13
Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og
utendørs areal som leies/ lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller:
a. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
b. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men
ikke organiserte øvelser, trening og prøver
c. seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert
bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært
arbeid eller undervisning på skole eller universitet

d. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og
konfirmasjon
e. varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige
organisasjoner
f. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i
tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med
servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige
sammenkomster
Som arrangement regnes likevel ikke private sammenkomster med 10 eller færre deltakere som avholdes i
de delene av et serveringssteds lokaler som samtidig holdes åpent for allmennheten.
Som arrangement menes likevel ikke private sammenkomster kun for medlemmer av samme husstand.

Idretts- og fritidsaktiviteter
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Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra
anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de
kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan
delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der
region brukes som geografisk inndeling
Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan
holde minst én meters avstand (Nytt).
Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Handelsnæringen
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Kan holde åpent med smitteverntiltak jfr. egen bransjestandard og krav i forskrift.
Alle kjøpesentre og butikker skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i
lokalene. Om nødvendig må de benytte vakthold for å sikre at dette følges.

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling
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Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.
Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
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Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk!
Sosial kontakt
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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
(nytt).
Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen
barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner

Arbeidsplasser
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Hjemmekontor for alle som har mulighet

Reiser
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Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt
smittepress.
Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det
er mulig.
Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i
kommunen de bor i til vanlig.

Skoler og barnehage
Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen. For videregående skoler kan
det være forskjell på beredskapsnivå i forhold til lokalt. Elever og foresatte må holde seg oppdatert
gjennom den enkelte videregående skole.
Høyere utdanning
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Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større
forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres
(nytt).

