
 
SMITTEVERNREGLER – FOR UTØVER 

 
 
 
Før turné: 

1. Følg regler for karantene dersom det er aktuelt før turné i DKS.  
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! 
Hvis du er syk eller har symptomer på sykdom, hold deg hjemme. Har du 
symptomer på covid-19, test deg! Informer DKS Vestfold og Telemark! 

 
Under turné: 

1. Følg de nasjonale smitteverntiltakene (https://www.regjeringen.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 kommunikasjon tilbake til hotell eller 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 kommunikasjon tilbake til hotell eller testsenter 
 
 
 

 
 
 
Forholdsregler på turné: 

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

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

3. Hold minst 2 meter avstand til elever og lærere.  
4. Unngå bærehjelp. Dersom bærehjelp er absolutt nødvendig, må dette 

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

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

Sjekk at avstanden mellom elevene og scenen er 2 m og oppmerket. 
7. Rigg opp og ned eget utstyr selv. 
8. Unngå å ta på annet enn egne instrumenter og utstyr. I kulturhus 

håndterer utøver eget utstyr og kulturhusets ansatte håndterer 
kulturhusets utstyr. 

9. Benytt engangshansker ved håndtering av bil eller utstyr som skal 
brukes av flere. Alternativt kan bil eller utstyr i 72 timers karantene 
mellom ulike brukere. 

10. Opphold i skolens eller kulturhusets fellesområder bør begrenses så 
langt det er mulig.  

Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for kommunen du skal til, og så langt 
det er mulig unngå nærkontakt med andre. Rådet om god håndhygiene og 
avstand til andre gjelder hele tiden. 

Har du fått nyoppstått feber, hodepine, hoste, sår hals, blitt tungpustet 
eller mistet smaks-/luktesansen, eller har du mistanke om at du har fått 
covid-19? Les mer på https://www.fhi.no/ 

 

Tusen takk for at dere hjelper oss med å gi elevene kulturelle opplevelser 
også under koronapandemien! Sammen får vi dette til! 

 
 

https://www.regjeringen.no/
https://www.fhi.no/

