Sammenkomster og arrangement

De fleste sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Dersom de likevel
må avholdes, gjelder følgende regler fra 18. januar 2021:
Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en
bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20
personer.
Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer,
livssynssamlinger, seremonier o.l.
Dersom publikum kan sitte i fastmonterte seter, er grensen 200 personer.
I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
Det kan være maks 200 personer på arrangementer utendørs.

Butikker

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde
avstand, samt ha adgangskontroll.

Antallsbegrensninger ved arrangementer og sammenkomster.
Avstand på 1 meter skal kunne holdes for alle typer sammenkomster
Type
sammenkomst/arrangement

Antall

Eksempler

Private sammenkomster i eget Inntil 5
hjem
gjester i
tillegg til de
som bor i
boligen.

Barn i barnehager og
barneskoler kan ha
besøk fra egen
kohort.

Private sammenkomster på
offentlig sted eller i leide eller
lånte lokaler

Bursdagsfeiring,
bryllup, dåp
minnestund, firmafest
ol.
Barn i samme kohort
i barnehage eller
barneskole kan
møtes med et
nødvendig antall

Innendørs:
Inntil 10
personer.
Utendørs:
Inntil 20
personer.

voksne personer som
tilretteleggere.
Arrangementer
innendørs uten fastmonterte
seter

Inntil 10
personer.
Begravelser/
bisettelser:
Inntil 50
personer.

Kirke, moske,
konsert, lokal
forestilling,
konferanse,
foreldremøter på
skolen, innendørs
markeder og messer.

Arrangementer
innendørs med fastmonterte
seter

Inntil 200
personer

Kino, opera, konsert,
teater, konferanse ol.

Arrangementer
utendørs uten fastmonterte
seter

Inntil 200
personer

Idrettsarrangementer,
utendørskonserter,
utendørs markeder
og messer, pop-upkonserter o.l.

Arrangementer
utendørs med fastmonterte
seter

Inntil 600
Idrettsarrangementer,
personer, i
utendørskonserter ol.
grupper på
inntil
200 personer
(forutsetter
minst 2
meters
avstand
mellom
gruppene)

Som arrangør er du ansvarlig for:
•

•
•
•

å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell
senere smitteoppsporing. Dersom det er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de
tilstedeværende med kontaktopplysninger for å finne tilbake til deltakerne, skal denne
slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det lages en
oversikt
å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
å følge relevante standarder om smittevern
å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

Du kan ikke søke Tingvoll kommune om unntak
De nasjonale reglene smittevernreglene gjelder for alle. Tingvoll kommune kan innføre
strengere tiltak dersom smittesituasjonen tilsier det, men det har ingen hensikt å søke
kommunen om unntak fra de nasjonale reglene. Sett deg godt inn i rådene og reglene fra
nasjonale helsemyndigheter! Kommunen er behjelpelig dersom du trenger hjelp til å tolke
dem.
Om arrangement, samlinger og aktiviteter (fhi.no).

