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Smittevernveileder for utøvere på oppdrag for DKS Nordland skoleåret 

2020/21 - COVID19 

DKS Nordland har utarbeidet smittevernveiledere for gjennomføring av DKS-arrangement 

under Covid-19 pandemien. Smittevernveilederne trer i kraft ved oppstart av skoleåret 

2020/21, og gjelder så lenge situasjonen krever tiltak for gult nivå i trafikklysmodellen for 

smitteverntiltak (mer info www.fhi.no).  

Det vil alltid være en risiko for smitte. Det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd 

godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen. Denne veilederen 

gir råd til utøvere i Den kulturelle skolesekken (DKS) som besøker skoler, om hvordan de 

ivaretar smittevern på en forsvarlig måte. Rådene er gitt innenfor rammene av gjeldende råd 

og anbefalinger fra helsemyndighetene. 

Generelt  

• Skolen er ansvarlig arrangør for arrangementer i skoletiden og vil få utarbeidet en 

egen veileder. 

• Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon før du reiser på turné, må du holde 

deg hjemme til du er symptomfri.  

• Har du symptomer på covid-19, bør du testes og holde deg hjemme til negativt 

prøvesvar foreligger OG du er symptomfri.  

• Dette gjelder også underveis i turnéperioden. Gi umiddelbart beskjed til ansvarlig 

produsent. Vi oppfordrer til midlertidig isolasjon og testing. 

• Personer på scenen: Fra 15. juni er det åpnet for unntak fra 1-metersregelen for 

utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter (som prøver, 

forestillinger, opptak) i regi av en profesjonell aktør. 

• Hold minimum 1 meters avstand til andre mennesker. Unntaket er dem du reiser på 

turne sammen med, med bakgrunn i unntaket fra 1-metersregelen.  

• Skolene er per nå på gult nivå i trafikklysmodellen. Det innebærer at hver klasse er en 

kohort, og vil føre til begrensninger i publikum der kun et begrenset antall kohorter 

kan samles. 

• Vi dekker utgifter til håndsprit. Det må dere ha tilgjengelig til en hver tid på turné. 

Ansiktsmasker til bruk ved reise og ved evt sykdom, må dere dekke selv. 

På reise 

• Vi ber om at alle utøver bruker ansiktsmasker på kollektivtransport og fly ved innreise 

til turné og ved hjemreise underveis i turné, så lenge dette er anbefalt. 

• Dersom du ønsker å bli igjen i turnéområdet i en helg, dekker vi opphold og diett 

etter avtale. 

• Ved innreise fra utlandet, følg veileder fra FHI. Ved innreise fra “rødt” land vil vi ta 

kontakt. 

Se neste 

side 

file:///C:/Users/metjor/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TMHM01VB/www.fhi.no
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/kud/nyheter/2020/bransjestandarder-pa-kultur--idrett--frivillighet--og-mediefeltet/sporsmal-og-svar-om-bransjestandarder-og-smittevernsveiledere/id2702872/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/trafikklysmodell-for-smitteverntiltak-for-barnehager-og-skoler/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
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På skolebesøk 

• Det beste er om dere kan bære utstyret selv. Trenger dere bærehjelp, skal det være 

voksne ved skolen. 

• Sprit hendene før dere går inn på en ny skole, og når dere drar derfra. 

• Hold minimum 2 meter avstand fra scenen til publikum fordi skolene forholder seg til  

kohorter/klasser som skal ha 2 meter i mellom seg.  

o Vurder om det er nødvendig å involvere elevene underveis i 

konserten/forestillingen. Det er viktig at kohortene holder seg til sitt område 

under gjennomføringen. 

o Ikke be elever opp på scenen i forbindelse med konsert/forestilling med 

mindre du kan holde 2 meters avstand. 

• Hold minimum 1 meter avstand til elever og voksne i verkstedformater. 

o Utstyr som er til bruk i verksteder skal rengjøres av utøverne før de brukes av 

nye kohorter.  

• Husk at dere er voksne og ansvarlige og må kanskje minne nysgjerrige elever på at 

dere må holde avstand. 

• Publikum vil mange steder reduseres og vil få oppmerkede områder i 

gymsal/scenerom. 

• God dialog med kulturkontakt er viktig for en god og trygg gjennomføring. 

• Ved /bevertning og bruk av kantine/personalrom, hold god avstand til ansatte ved 

skolen og elever. 

• For mer informasjon og gode tips se her: 
https://www.denkulturelleskolesekken.no/viken/smittevernveileder/ 

Etter turné 

• Skulle en av dere oppleve symptomer i etterkant av turné, MÅ vi få beskjed, slik at vi 

kan bidra til smittesporing. 

 

Har dere spørsmål før, under eller etter en turné, så ta kontakt med oss i DKS Nordland! 

Denne veilederen vil også legges ut på nettsiden vår: 

https://www.denkulturelleskolesekken.no/nordland/ 
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