August 2020

Generell risikovurdering for arrangementer og aktiviteter i
regi av SPIRE
Bruk denne risikovurderingen ved planlegging av arrangementer og aktiviteter.
Er det trygt å gjennomføre kan sjekklista for smittevern brukes i forkant for å sikre
at alle punktene er fulgt opp.
Risikofaktor

Vurdering

Risikoreduserende tiltak

Smittespredning av
Covid-19 i
kommunen

Ved lokal smittespredning
er det stor risiko for smitte
ved arrangementer

Avlyse / utsette

Innendørs eller
utendørs aktiviteter

Det er større smitterisiko
ved innendørs aktiviteter
enn utendørs

Vurder om hele eller deler
av arrangementet kan
holdes utendørs

Antall møteledere

For få møteledere kan øke
risiko for smitte

Øke antall ledere på møter
og arrangement.
Del opp grupper og ha
møter sjeldnere, som for
eksempel. Ha møter
annenhver uke

Deltakere fra ulike
geografiske områder

Gir større risiko for
smittespredning mellom
geografiske områder

Vurdere å begrense
arrangementet til
deltagere fra mindre
geografisk område

Digitale møter eller
lignende hvis mulig

Aktiviteten bør vurderes
avlyst eller utsatt
Internasjonal
deltakelse

Internasjonal deltagelse
øker risiko for smitte

Sikre god informasjon
Personer med
luftveissymptomer skal
ikke komme på
arrangementet

Sykdom som oppstår
under aktiviteten
eller arrangementet

Det kan være en risiko for
at noen er smittet uten at
de vet det eller får
symptomer under
arrangementet

Oppstår det smitte på et
arrangement må det tas
kontakt med lokale
helsemyndigheter for
videre veiledning

Gi god informasjon til alle
deltakere i forkant av
møter og turer om at de
må holde seg hjemme om
de har luftveissymptomer
eller er i karantene.
Sikre god informasjon om
hygienetiltak og - rutiner
under arrangementet.
Personer med
luftveissymptomer skal
ikke komme på
arrangementet. Lav terskel
for å sende hjem deltakere
med selv små symptomer.
Vurdere å avbryte
arrangementet.
Før oppmøteliste for å
sikre rask smittesporing
hvis det blir aktuelt.
Smittesporing skal gjøres
av lokale
helsemyndigheter.

Felles
måltider/servering av
mat og drikke

Felles måltider med tett
kontakt kan øke risiko for
smitte

God håndhygiene
Tilrettelegge for god
avstand mellom deltakere
under måltidene
Vurdere om måltider kan
serveres utendørs eller ved
forskjellige tider for ulike
grupper
Deltakerne kan ha med
egen mat, eller den kan
serveres porsjonsvis

Overnatting

Overnatting vil kunne øke
graden av nærkontakt
mellom deltakerne

Tilrettelegge for minst 1
meters avstand mellom
soveplassene til personer
som ikke tilhører samme
husstand

Ha nok
overnattingsplasser til
deltakere, og god nok
plass mellom sovestedene
om man må ha dem i
samme rom.
Vurdere å unngå
overnatting
Hygiene

Bruk av felles
sanitæranlegg, doer,
dusjer og vaskemuligheter
kan øke risiko for smitte

Sørge for tilstrekkelig
tilgang på
vaskemuligheter, doer og
dusjer og ha god renhold
av disse.
Legg til rette for god håndog hostehygiene med å ha
tilgang til håndvask og
hånddesinfeksjonsmiddel.

Transport

Arrangementsrekker
eller gjennomføring
av arrangement i
lokaler hvor flere ting
skjer

Transport til og fra
arrangementer er ofte
forbundet med
smitterisiko på grunn av
tett kontakt

Begrense bruk av offentlig
transport/felles transport
der det er mulig

Flere ulike arrangementer
på samme plass kan være
forbundet med økt
smitterisiko på grunn av
tett kontakt og økt tilstrøm
av mange mennesker.

Ved arrangementsrekke
ifb. med konferanser kan
parallelle arrangementer
legges slik at start og slutt
ikke skjer samtidig.

Tilrettelegge for minst 1
meters avstand ved felles
transport mellom personer
som ikke tilhører samme
husstand eller gruppe

Unngå i den grad mulig å
benytte lokaler hvor flere
arrangementer foregår
samtidig

Deltakere i
risikogruppen

Personer med
underliggende kronisk
sykdom har høyere risiko
for alvorlig forløp av
Covid-19.

Sikre god informasjon
Hygienetiltak
Individuell oppfølging ved
få mennesker i
risikogruppen/kartlegge
deltakere som ønsker tett
oppfølging.

Deltakere med
samfunnskritiske
oppgaver

Det bør utvises særlig
forsiktighet dersom
deltakere i helsesektoren
eller som innehar andre
samfunnskritiske
oppgaver deltar.

Hygienetiltak.
Opprettholde 1 meters
avstand og tilrettelegge
for 2 der mulig.
Vurder om digitale
alternativer er mer
hensiktsmessig eller om
aktiviteten kan holdes
utendørs.

Åpent arrangement

Åpent arrangement er per
nå ikke tillatt.

Kartlegg og estimer antall
deltakere ved å ha
påmelding i forkant.
Registrer deltakere slik at
det lettere tilrettelegges
for smittesporing dersom
det skulle bli nødvendig.

Varighet på
arrangementet

Langvarige arrangementer
øker sannsynlighet for
smittespredning.

Vurder arrangementets
nødvendige lengde og
kort ned dersom mulig.

Gjennomgang av
deltakere på
langvarige
arrangement

En stor gjennomstrøm av
ulike deltakere på
langvarige arrangement
eller under
arrangementsrekker kan
øke smittespredning.

Det bør etterstrebes å
opprettholde den samme
gruppen mennesker
innenfor 1 meters avstand.
Ved gjennomføring av
workshop og lignende
aktiviteter bør samme
gruppe mennesker sitte
rundt samme bord.
Arrangementsrekker bør i
den grad mulig unngås
eller begrenses, og hvor
nødvendig bør man
tilrettelegge for at den
samme gruppen omgås i
størst mulig grad.
Sørg for godt renhold og
god hygiene mellom
arrangementer som
foregår i samme rom.

Antall deltakere

Et stort antall deltakere
øker risiko for
smittespredning.

Begrens antall deltakere.
Vurder om typen
arrangement kan endres
slik at antall deltakere kan
begrenses.
Gjennomfør digitalt
arrangement eller
tilrettelegg for digital
deltakelse i tillegg til fysisk.
Opprettholde regelen om 1
meters avstand.
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