
 

 

 
 

 

 

Smittevernregler på Kirkemøtet 2020 

 

  

Kirkerådet bestemte på sitt juni-møte at Kirkemøtet 2020 skal gjennomføres fysisk i 

tidsrommet 8. til 11. oktober dersom dette er mulig ut fra offentlige myndigheters 

retningslinjer på det aktuelle tidspunktet. Myndighetens retningslinjer innebærer at det er 

tillatt å arrangere samlinger med opptil 200 deltakere forutsatt at nødvendige 

smitteverntiltak gjennomføres.  

 

Innledningsvis minner vi om de generelle smittevernrådene: 

- Ikke delta på fysiske samlinger hvis du har symptomer på 

koronasykdom/luftveisinfeksjon 

- Hold god avstand – minst 1 meter 

- Ikke håndhils eller gi klemmer 

- Sørg for grundig håndvask/desinfisering 

- Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr 

 

I det følgende redegjør vi for hvilke tiltak Kirkemøtet og hotellet har iverksatt av 

smitteverntiltak, og hva du selv må være bevisst på og følge opp: 

 

Hva gjør Kirkemøtet? 

- Vi utnevner en smittevernansvarlig som skal sikre at Kirkemøtet gjennomføres i tråd med 
oppdaterte nasjonale og gjeldende kommunale regler og anbefalinger om smittevern. 

- Har du spørsmål som smittevernopplegget under Kirkemøtet, kan du ta kontakt med 
smittevernansvarlig Håvard Sporastøyl på tlf. 415 67 047. 

- Vi sørger for god avstand mellom deltakerne i møtesalen under Kirkemøtet, tilrettelegger 
for god håndhygiene og minimaliserer utdelingen av printede eksemplarer av 

sakspapirer. 

- Vi sørger for at kun Kirkemøtets medlemmer og et fåtall ansatte har tilgang til møtesalen, 

og disse tildeles faste plasser. 

- Vi fører oversikt over hvem som er til stede for å hjelpe helsemyndighetene med 

smittesporing dersom det blir aktuelt. 

 

Hva gjør hotellet? 

- Hotellet har skjerpede og strenge renholdsrutiner. Se vedlagte informasjon. 

 

Hva gjør du? 

- Du skal ikke delta på Kirkemøtet dersom du er syk og har symptomer på korona, det vil si 

forkjølelse og/eller lignende sykdom med luftveissymptomer og feber. Er du i karantene, 

skal du heller ikke delta.  

- Er du i tvil om du skal delta, ta kontakt med din lege og/eller testsenter i kommunen der 
du bor. 

- Dersom du er i en eller flere risikogrupper slik de er definert av Folkehelseinstituttet, ber 
vi om at du gjør deg kjent med anbefalingene fra FHI. 



 

 

 
 

 

- Ta med PC eller nettbrett. Av smittevernhensyn kommer vi ikke til å dele ut printede 
eksemplarer av sakspapirer eller annet materiell. 

- På reisen til Kirkemøtet ber vi deg holde avstand til andre reisende og følge 
retningslinjene til transportselskapet du reiser med. 

- Ikke håndhils eller gi klemmer til andre deltakere på Kirkemøtet. 

- Sørg for god håndhygiene med håndvask eller desinfisering, særlig etter at du har berørt 

flater som berøres av mange. 

- Hold god avstand til andre deltakere, minst 1 meter. Dette er særlig viktig i pauser og 

under måltider. 

- Benytt munnbind dersom du kommer i situasjoner der du over lengre tid (15 min) ikke 

kan holde anbefalt avstand. 

- Sørg for å rydde plassen din i møtesalen hver kveld slik at renhold lett kan gjennomføres. 

- I forbindelse med fritid og aktiviteter som ikke er i regi av Kirkemøtet, forventer vi at du 

følge de generelle smittevernreglene. 

- Blir du syk med symptomer på korona under Kirkemøtet, må du holde deg på rommet og 

umiddelbart ta kontakt med smittevernansvarlig. 


