
Risikovurdering av arrangementer

Risikovurdering kan omfate  unktene beskrevet i tabellen under. 

Risikofaktor Vurdering Risikoreduserende titak 

Epidemioiogisk situasjon

Smittespredning av oovid1n9 
iokait/regionait/nasjonait

Ved høy smites redning er det 
større risiko for smite ved 
arrangementer 

Avlyse/ utsete

Webinar eller lignende.

Redusere antall deltagere / 
arrangementets størrelse

Hvem er deitager?

Antaii deitagere / utøvere / 
pubiikum 

Avstandskrav (minimum en meter
mellom personer) og gjeldende 
nasjonale /lokale begrensninger 
for antall deltagere må 
overholdes.

Et stort antall 
deltagere/utøvere/ ublikum og 
tet kontakt øker risiko for 
smite. 

Begrense antall deltagere.

Dele o   deltagerne i mindre 
gru  er som holdes adskilt i td 
og/eller rom.

Regulere  ublikumsområder (øke
antall toaleterr bruke fere 
innganger osv.)

Vurdere webinar eller lignende

Deitagere fra uiike geografske
områder

Risiko for introduksjon av smite 
tl kommunen der 
arrangementet fnner sted øker 
ved deltagelse fra områder med 
større smites redning.

Potensiale for smites redning 
tl større områder. 

Vurdere lokalt arrangement

Vurdere webinar eller lignende

Deitagere fra andre iand

Gjeldende 
karantenebestemmelser angit i 
covid-19-forskrifen må 
overholdes

Internasjonal deltagelse fra land 
med større smites redning øker
risiko for smite. 

Sikre god informasjon 

Vurdere webinar eller lignende

Plan for håndtering av  ersoner 
fra utlandet som er i karantene 
eller får  åvist covid-19 og må i 
isolasjon.

Risikogrupper biant 
deitagerne

Eldre  ersoner/ ersoner som 
tlhører risikogru  er har høyere
risiko for alvorlig forlø  av covid-
19 

Forsvarlig å gjennomføre 
arrangementet?

Sikre god informasjon

Vurdere forsterkede tltak (for 
eksem el økt avstand mellom 
deltagere e.l.)

Deitagere med For arrangementer som Sikre god informasjon 



samfunnskritske oppgaver involverer helsesektoren eller 
deltagere med andre 
samfunnskritske funksjoner bør 
det utvises særlig forsiktghet 

Webinar eller lignende

Type arrangement

Varighet av arrangementet Langvarige arrangementer vil 
kunne øke sannsynlighet for 
smites redning. Overnatng  å 
felles rom kan medføre økt 
risiko for smite

Vurdere å korte ned 
arrangementet 

Innkvartering  å enkeltrom

Innendørs eiier utendørs 
arrangement 

Det er større smiterisiko ved 
innendørs arrangementer enn 
utendørs 

Vurder om hele eller deler av 
arrangementet kan holdes 
utendørs 

Åpent arrangement 

I henhold tl covid-19-forskrifen, 
er åpent arrangement per nå ikke 
tllat

Usikkerhet om hvem som er tl 
steder antall deltagerer 
tlstedeværelse av  ersoner fra 
utbruddsområderr risikogru  er 
og annet. 

Kartlegge og estmere antall 
Begrense antall deltagere hvis 
mulig 

Arrangement som foregår på 
flere steder

Økt risiko for smites redning tl 
fere lokalmiljøer

Begrense antall lokalisasjoner

Begrense kontakt med 
lokalbefolkningen

Type aktvitet Sangr ro ingr 
høyintensitetstrening etc kan 
medføre økt smiterisiko

Større lokale/økt avstand

Vurdere ty e aktvitet

Andre forhoid

Matservering / 
aikohoiservering 

Matserveringssteder er ofe 
forbundet med tet kontakt. 
Alkoholservering kan redusere 
eterlevelse av smiteverntltak. 

Øke ka asitet og/eller antall 
serveringssteder og s ise lasser

Vurdere alkoholservering 

Eventuelt avvikle hele eller deler 
av serveringstlbudet 

Hygienetltak 

Lokaier Tete trange lokaler med dårlig 
ventlasjon kan innebære økt 
smiterisiko

Større lokale hvis mulig

Mulighet for bedre ventlasjon 
eller lufing

Toaietter Mulighet for kø/trengsel Økt ka asitet

Hygienetltak

Transport Trans ort tl og fra 
arrangementer er ofe 
forbundet med smiterisiko  å 
grunn av tet kontakt/ trengsel 

Øke ka asitet  å trans ort 

Sikre godt renhold  å 
trans ortmidler 



Se veileder for kollektvtrans ort

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/kollektivtransport/?term=&h=1

