
Smittevernråd
Oppdatert 12 oktober 2020.
Følgende smittevernråd gjelder for arrangementer i regi av foreningen KVANN. 
Smittevernrådene skal gjøres tilgjengelig for deltakere på arrangement.
Felles for alle arrangementer:
• Det er obligatorisk deltakerregistrering på arrangement med fysisk
oppmøte. Deltakerregistrering skal inneholde navn,
e-post og telefonnummer. Opplysningene i registeret skal brukes ved behov
for smittesporing.
• Er man syk, i karantene eller isolasjon holder man seg hjemme.
• Man holder minimum en meters avstand fra andre deltakere (unntak for personer i samme
husholdning).
• Man deler ikke på utstyr eller tar på frø og planter som andre har
Plukket med mindre man skal overta de. 
• Deltakere praktiserer god håndhygiene med grundig håndvask eller bruk av
hånddesinfeksjonsmiddel. Utføres av alle uavhengig av kunnskap om egen og andres
smittestatus. Foreningen er ansvarlig for at desinfeksjonsvæske er tilgjengelig.
• Deltakere reduserer risiko for dråpesmitte ved å hoste/nyse i armkrok eller i et papir som
kastes i søpla.
• Arrangør skal holde seg oppdatert på lokale bestemmelser, også hos
samarbeidspartnere/eiere av lokaler etc. Lokale bestemmelser kan medføre flere
smittevernråd under noen arrangementer.

Turer og kurs
En av turlederne utpekes som smittevernansvarlig. Den
smittevernansvarlige tar opprop og registrerer deltakere på
med navn, e-postadresse og telefonnummer. Det skal også
spørres om noen er syke, i karantene eller i isolasjon
(disse skal i så fall avvises). Alle må holde minst en meter
avstand til andre personer (unntak for personer i samme
husstand, som sees på som en enhet (men de skal
registreres individuelt)).

Arrangør oppfordrer deltakerne til å ta med egen mat og
drikke selv. Arrangør skal helst ikke servere felles mat, som øker
smittefare. Vi kan servere vann/kaffe/te i engangskrus.
Dersom kursmateriell skal sendes rundt, må det være
tilgjengelig hansker og/eller antibac til kursdeltakerne.
Samkjøring i privatbiler er på grensen av det man tillate.
Hvis samkjøring er nødvendig, så skal det skje etter disse
reglene: Kun tre personer i bilen (fører, en passasjer foran
og en passasjer bak). Alle i bilen bruker munnbind og det
må være tilgjengelig desinfeksjonsvæske i bilen.


