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RAKKESTAD KOMMUNE 

 
 
 

SMITTEVERN COVID-19 Sjekkliste for arrangementer i Rakkestad 
kommune 

Fra og med 16. juni vil det åpnes for arrangementer på offentlig sted for inntil 200 

personer, med ansvarlig arrangør, forutsatt at de nye smittevernreglene på én meter 

avstand mellom mennesker overholdes. For mindre sammenkomster på steder som 

ikke regnes som offentlige, f.eks i eget hjem, kan maks 20 personer være samlet. 

Husk; det er viktig å overholde 1m regelen for personer utenfor egen husstand. 

 
Arrangøren har ansvar for å sørge for smittevernet ved sitt arrangement. 
De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er: 

→  syke personer skal ikke delta på arrangementer 

→ god hygiene 

→ redusert kontakt mellompersoner 

 
Dette må arrangøren beskrive: 

Hvor skal arrangementetholdes? 

→ Beskriv hva slags arrangement det er, og hvem som er i målgruppa 

→ Skal dere servere mat og/eller drikke ved arrangementet, og hvordan skal det 

foregå? Beskriv hva dere eventuelt skal servere/selge, hvilke hygienetiltak 

dere har rundt forberedelsen av det som skal serveres, og hvordan det skal 

serveres. 

→ Hvilke rutiner vil dere ha for renhold før, under og etter arrangementet? 

 
Sjekkliste for smittevern ved arrangementer med inntil 50 personer 

→ Har du sørget for registrering av navn og kontaktinfo til alle som skal delta på 

arrangementene? (info: dette er for at kommunehelsetjenesten skal kunne 

gjennomføre smittesporing ved et eventuelt utbrudd av koronavirus blant 

deltakere på arrangementet) 

→ Vil du informere alle deltakere i god tid før arrangementet om at de ikke kan 

delta, hvis de har luftveissymptomer og sykdomsfølelse – selv ved milde 

symptomer, og at alle som er satt i karantene eller isolasjon må holde seg 

hjemme? 

→ Vil du informere alle deltakere i god tid før arrangementet om at de må gå 

hjem med en gang, hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon under 

arrangementet, og at de som har vært i nærkontakt med vedkommende 

vasker hender umiddelbart? 

→ Vil du sørge for å tilrettelegge, informere om og kontrollere at alle deltakere 

holder 1 meters avstand under arrangementet? 

→ Vil du legge til rette for, og gjøre tydelig informasjon tilgjengelig om at 

deltakerne på arrangementet vasker hender: 

✓ ved ankomst til arrangementet og når de forlater området etter 

hosting/nysing (info: Plasser hånddesinfeksjon på steder der det 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-arrangementer/id2703876/
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-arrangementer/id2703876/
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ikke er håndvaskmuligheter) 

✓ etter toalettbesøk 

✓ før og etter måltider 

✓ ved synlig skitne hender 

 
Hvor skal du sende infromasjonen? 

Bruk skjema ved å følge denne lenken 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAJkXebS4EC-mP1I1FBUAAWXFJuhAF_ENt8Z4QYV5RpYOTxw/viewform?usp=sf_link

