Covid-19: Råd fra ImF gjeldende
fra 15.desember 2021 angående
møte- og lagsvirksomhet
Vi opplever dessverre en oppblomstring av smitte i samfunnet, noe som fører til
overbelastning for helsevesenet. Vi oppfordrer derfor til en solidarisk holdning til de
som nå sliter, og minner om regjeringens retningslinjer som trådte i kraft fra kl 24,
natt til onsdag 15.desember 2021 og inntil fire uker framover. Her presiserer vi
følgende punkter som er mest aktuelt for vår virksomhet:

For våre arbeidsplasser:
•

Arbeidsgivere pålegges å sørge for at ansatte jobber hjemmefra
dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig
virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og
sårbare grupper.
• Anbefaling om 1m avstand og bruk av munnbind om ikke mulig å holde
avstand.
• Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av
arbeidslivet.

Generelle nasjonale anbefalinger:
•

Det anbefales å utsette eller avlyse alle arrangementer, men unntak for
tilbud til sårbare grupper som f.eks. rusavhengige, bostedsløse og enslige.
• Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtrafikk for å komme seg til
arrangement.

For arrangement, møter og gudstjenester:
Påbud om bruk av munnbind.
Arrangør skal bl.a. sørge for at alle kan holde minst 1m avstand til
andre som ikke er i samme husstand el tilsvarende nære.
• Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50
personer.
• Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer med faste tilviste
sitteplasser.
• Maksimalt 20 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste
sitteplasser.
• Korsang eller korpsmusikk skal foregå utendørs
• Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal
ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være
smittevernfaglig forsvarlig (appen meet316 er tilgjengelig for de som vil
benytte det systemet).
•
•

Barn og unge under 20 år:
•

Barn til og med ungdomsskole: Utendørs anbefales gruppestørrelse
etter nivå i trafikklysmodellen i skolen. Innendørs gruppestørrelse på maks
20 personer eller etter klasse/kohort.
• Barn/unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også
ved gjennomføring av fritidsaktiviteter.
Er dere som arrangør i tvil om hva som er rett å gjøre, kan dere ta kontakt med
kommunelege eller andre i kommunen med ansvar for smitteverntiltak.
Lenke til regjeringens tiltak: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonalesmitteverntiltak-for-a-beholde-kontrollen/id2891395/
Gjennomgått av generalsekretær etter fullmakt fra kretslederne 15.desember.

