
 
Fillan, 10.12.2021 

Smittevernregler for våre bygg 

De nye nasjonale koronarestriksjonene gjelder fra 9. desember 2021 

 

Regler for innendørs arrangementer 

Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en ansvarlig arrangør som skal ha oversikt over hvem som er 

tilstede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig. Deltakerlisten føres og skal oppbevares 

sikkert i 14 dager før den skal makuleres. 

Det skal brukes håndsprit og munnbind ved bevegelse i kirkerommet og ved inngang/utgang og ved kø til 

nattverd. 

1. Offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser 

Maksimalt 600 personer på 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene. 

 

Ved f.eks begravelser, bisettelser, gudstjenester og konserter. Personer i samme husstand og 

tilsvarende nære kan sitte tett, men det skal være 1 meters opphold til neste husstand på samme 

benk. 

Alle benker kan brukes 

 

Det skal tilvises plasser, men plassene trenger ikke være nummerert eller merket. 

 

Unntak fra 1 meters-regel 

 

a) Deltakere fra samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre etter 

ankomst. 

 

b) På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand 

dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme 

seterad fra da ankommer arrangementet. 

 

c) Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a for utøvere på kulturarrangementet. 

 

2. Offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser 

Maksimalt 50 personer 

 

3. Private sammenkomster på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler 

Maksimalt 20 personer 

 

Maksimalt 50 personer ved minnestunder etter begravelser og bisettelser 

 

Les mer på Hitra kommunes nettsider, www.hitra.kommune.no, og på regjeringens nettsider. 

Fellesrådetskontakt: Tom Skare tom.skare@hitra.kommune.no, 975 29 403 

 

http://www.hitra.kommune.no/
mailto:tom.skare@hitra.kommune.no
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Alternativ deltagermodell 

Flere kan delta når husstander sitter sammen og det fylles opp til det er fult. Antall deltagere 

bestemmes ved denne modellen med antall enkeltpersoner og husstandenes størrelse. 

 

1 meters avstand mellom enkeltpersoner og husstander er et ufravikelig krav og arrangør fører en 

deltagerliste med mobilnr og alltid fast, tilvist plass. 

 

Hvem er arrangør 

Fellesrådet er arrangør bortsett fra når lokalene leies ut til f.eks konserter og korøvelser. Fellesrådet 

kan overgi enkelte oppgaver som for eksempel deltagerregistrering til andre aktører. 

 

Ansvarlig under kirkelige handlinger 

Gudstjeneste  Ansvarlig prest i samarbeid med kirketjener og eventuelle frivillige 

Vielse    Ansvarlig prest i samarbeid med kirketjener og brudepar 

Dåp    Ansvarlig prest i samarbeid med kirketjener og dåpsfamilie 

Konfirmasjon  Ansvarlig prest i samarbeid med kirketjener, familiene og frivillige 

 

Spørsmål rettes til kirkeverge Tom Skare tom.skare@hitra.kommune.no 
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