
 

SMITTEVERNREGLER – FOR UTØVER 
 
 
 

Før turné: 

1. Følg regler for karantene dersom det er aktuelt før turné i DKS. Unngå 
utenlandsreiser. 

2. Turnérende utøvere regnes som en kohort i turnéperioden og forutsettes å 
kunne f.eks. dele bil, bære utstyr og være på scenen sammen. Jf. regjeringens 
bestemmelse om fritak fra 1-metersregelen for utøvende kunstnere i covid-19- 
forskriften. 

3. Vurder om innslag med elevmedvirkning kan gjennomføres. Vurderes i samråd 
med DKS. 

4. Ring skolen 1 uke i forkant og gjennomgå alle forholdsregler som skal tas under 
DKS-besøket. 

5. Før arrangement i kulturhus: ring direkte til kulturhuset for å avtale get-in og 
forholdsregler. 

6. Vær føre var og oppmerksom på eventuelle symptomer på covid-19! 
Ved symptomer før turné: Bli hjemme! Ring DKS Vestfold og Telemark. 

 
Under turné: 

1. Følg Folkehelseinstituttets generelle smittevernråd (fhi.no). 
2. Dersom du våkner opp med symptomer på covid-19 skal du: 

• gi beskjed til arrangør (ring først til dagens spillested(er) og så til DKS V & T) 
• holde avstand til andre og ta på munnbind 
• kontakte lokalt Korona-testsenter for å bli testet og ikke bruke offentlig 

transport tilbake til hotell eller til testsenter 
3. Dersom du får symptomer på covid-19 ute på arrangement skal du: 

• umiddelbart gi beskjed til arrangør (først kontaktperson på skole eller 
kulturhus, deretter DKS V & T) 

• holde avstand til andre og ta på munnbind 
• isoleres på eget rom før avreise 
• kontakte lokalt Korona-testsenter for å bli testet og ikke bruke offentlig 

transport tilbake til hotell eller til testsenter 

 

Forholdsregler på turné: 

1. Bruk antibac ved ankomst og avreise. Utøver må selv ta med både 
antibac og 10 pk. munnbind (utgift dekkes av DKS V & T). 

2. Avtal kontaktperson og møtested med skolen eller kulturhuset i forkant. 
Vi oppfordrer til å møtes ute. 

3. Kontaktpersonen åpner dører og viser vei til spillested, samt hvilke 
toalett og rom som skal brukes. 

4. Hold minst 1 meter avstand til elever og lærere. Unngå håndhilsing. 
5. Unngå bærehjelp. Dersom bærehjelp er absolutt nødvendig, må dette 

avtales på forhånd og utføres av en frisk voksen. 
6. Ta med egen mat og drikke! Vi oppfordrer skolen til å ikke servere noe 

som kan medføre risiko. 
7. Avtal plassering av elevene med skolen. Skolen setter ut stoler/benker. 

Sjekk at avstanden mellom elevene og scenen er 2 m og oppmerket. 
8. Rigg opp og ned eget utstyr selv. 
9. Bruk engangshansker ved all håndtering og kjøring av DKS V & T sitt 

utstyr og biler. 
10. Unngå å ta på annet enn egne instrumenter og utstyr. I kulturhus 

håndterer utøver eget utstyr og kulturhusets ansatte håndterer 
kulturhusets utstyr. 

11. Hold deg på eller bak scenen når elevene kommer inn, og bli igjen på 
eller bak scenen til elevene er ute. 

 
 
 

Symptomer på Covid-19 er: Feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, 
nedsatt lukte eller smaksans, muskelverk, sår hals, rennende eller tett nese og 
nysing. 
FHI anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest 
mulig. Les på hjemmesidene til den kommunen du oppholder deg i hvordan 
testingen er organisert. Dersom du har forkjølelsessymptomer, må du holde 
deg hjemme til du er symptomfri. Tusen takk for at dere hjelper oss med å gi elevene 

kulturelle opplevelser også under koronapandemien! 
 

Sammen får vi dette til! 
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