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Rutiner for smittevern i kirkene i Orkland kirkelige fellesråds område 

 

Grunnlagsdokumenter: 

Den lokale smittevernveilederen for Orkland kirkelige fellesråd følger Smittevernveileder for Den 

norske kirke versjon 10.0, oppdatert 26. mai 2021 kl. 12.30 (heretter kalt SMV). I det følgende 

kommer lokale presiseringer knyttet til kapitler i denne planen.  

I tillegg til SMV og disse lokale presiseringene skal de til enhver tid gjeldende regler og anbefalinger 

hos Orkland kommune følges. Disse finnes på www.orkland.kommune.no. 

 

Lokale presiseringer knyttet til kapitler i SMV 

Del 1 

Kap. 1.1.c s. 6 i SMV 

Fast tildelt plass: Alle kirkene har nummer på benkene. Venstre side (sett fra inngang) oddetall 

nummerert fra alter og bakover, høyre siden partall nummerert fra alter og bakover. Det er 

kirkevertene (den som tar imot folk i døra) som tilviser plass/benk deltakere skal sitte på.  

 

Estimert kapasitet i kirkene i Orkland 

Ved faste, tilviste plasser gjelder følgende forskriftsfestede begrensinger: 200 deltagere innendørs. 

Ansatte og medvirkende kommer i tillegg. Antall medvirkende begrenses til hva som er nødvendig for 

å gjennomføre arrangementet. Kor og musikere kan regnes som medvirkende så lenge de ikke 

blandes/sitter sammen med øvrige deltagere. Disse skal holde minst 2 meters avstand til andre 

deltagere.  

Jmf. Covid-19 forskriften skal arrangøren sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal 

kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til 

skulder. FHI anbefaler 2 meters avstand ved innendørs allsang i kommuner med forhøyet 

smittetrykk. Munnbind er ikke et alternativ til dette. Kommuner med forhøyet smittenivå er 

kommuner med strengere lokale forskrifter eller som er omfattet av tiltaksnivå A, B eller C. 

 

Vi har stipulert tall for kapasitet i kirkene i Orkland. Disse tallene er basert på enkeltpersoner ved 

oppmøte og 1 meters avstand. AMU i Orkland vil jevnlig vurdere kommende aktiviteter ut fra disse 

reglene. Er det tvil rundt dette, ta kontakt med kirkeverge.  

 

1 meter: 

Agdenes kirke: 70 pers. 

Lensvik kirke: 70 pers.  

Ingdalen kirke: 40 pers. 

Geitastrand kirke: 30 pers. 

Orkanger kirke: 40 pers. 

DGH kapell: 30 pers. 

Orkdal kirke: 100 pers. 

Moe kirke: 100 pers. 

Snillfjord kirke: 40 pers. 

Løkken kirke: 30 pers. 

Meldal kirke: 100 pers. 
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Kap. 1.1.e s. 7 i SMV 

Registrering: Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen 

ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Oversikten skal inneholde 

navn og telefonnummer til deltakerne. Den skal oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 

dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor 

lenge den oppbevares. Hjemmelsgrunnlaget for behandlingen av personopplysningene er covid-19-

forskriften § 13 d. 

Del 2 

Kap. 2.3.3 s. 20 i SMV 

Besøk i helse og omsorgsinstitusjoner: Her må de til enhver tid gjeldende retningslinjer for de ulike 

institusjonene i kommunen følges.  

 

Ellers henvises det til siste smitteveilederen fra kirkerådet/bransjestandard for gudstjenester og 

kirkelige handlinger i Den norske kirke, samt til informasjon rundt lokale tiltak i Orkland kommune, 

Disse kan oppdateres på kort varsel og enhver har ansvar for å holde seg oppdatert på disse. 

www.kirken.no/korona og www.orkland.kommune.no 

 

Dette dokumentet signeres av prost, kirkeverge, tillitsvalgte og verneombud i begge 

arbeidslinjer: 

 


