
Retningslinjer for smittevern ved arrangementer ved KHiO høsten 2020 
Dato: 07.10.20 
 

Formål: 
• Tiltak for smittevern og smittesporing er viktig for å unngå smitte og nedstengning av skolen av 

smittevernmyndigheter ved smitteutbrudd/-tilfelle.  
• Dette er særlig viktig der eksterne inviteres inn på KHiO, og ved arrangementer som samler mange 

personer. 

Arrangementer er tillatt, men dette forutsetter følgende: 
• Smittevernstiltak gjennomføres ihht. til smittevernprinsippene ved KHiO. 
• En ansatt skal godkjenne arrangementet i forkant og være ansvarlig for arrangementet. 
• Arrangementet skal ha en stedlig smittevernansvarlig (kan være student), ansvar listet nedenfor. 
• Kravene til gjestelister og invitasjoner i avsnittet under skal følges. 
• Bevertning er ikke tillatt. Unntak: Alkoholfri drikke, hvis den serveres på en måte der 

kontaktpunkter og nærkontakt unngås. Alkohol tillates ikke. 

Gjestelister og invitasjoner 
• I invitasjoner skal det opplyses om smittevernprinsipper ved KHiO. 
• Scenekunst anvender billettsystemet for invitasjon, og resepsjonsvakt krysser av gjesteliste 

og deler ut billetter.  Publikumsvakt / smittevernsansvarlig kontrollerer billetter ved 
inngangen til scenen. Listen sendes til epost service@khio.no. 

• Visuell kunst og andre arrangement (inkl. interne): Ved større arrangement, f.eks. ved 
utstillingsåpninger, lages gjestelister i forkant.  

o Gjestelisten sendes til epost service@khio.no. 
o Max antall personer i lokalet skal beskrives i invitasjonen. 

• Visuell kunst og andre arrangement (inkl. interne): Ved mindre arrangement (der færre enn 
20 gjester ventes på én gang) stilles det ikke krav til å lage gjestelister i forkant, men gjester 
må registreres i døren, og føres opp på en liste med navn og telefonnummer. Listen sendes 
asap til epost service@khio.no. 

Stedlig smittevernansvarlig ansvar 
Arrangør skal ha en stedlig smittevernansvarlig under hele arrangementet, som har ansvar for: 

• At smittevernreglene følges av alle i lokalet.  
• At det aldri er flere i rommet enn at man kan holde minst 1 meter avstand. 
• Å lage gjestelister med navn og telefonnummer, og sende denne til epost service@khio.no. 

Ved visninger: 
• Galleri Seilduken 1: Dør mot Steenstrups gate må være stengt (bare én inngang til rommet). 
• Publikum må ikke gis adgang til andre deler av KHiOs lokaler enn visningslokalet og tilstøtende 

toaletter/utgangspartier.  

 

https://khio.no/system/resources/W1siZiIsIjIwMjAvMDgvMTMvNmFiNXV1OHA4NV9Qcmluc2lwcGVyX2Zvcl9zbWl0dGV2ZXJuc3RpbHRha192XzEyLjA4LjIwMjAucGRmIl1d/Prinsipper%20for%20smittevernstiltak%20v%2012.08.2020.pdf
https://khio.no/system/resources/W1siZiIsIjIwMjAvMDkvMDMvNDMwZHBoZzE0cV8yOC4wOC4yMF9TbWl0dGV2ZXJudGlsdGFrX3BfS0hpT19vcHBsX3JpbmdfZWtzdGVybmUucGRmIl1d/28.08.20%20Smitteverntiltak%20p%C3%A5%20KHiO_oppl%C3%A6ring%20%20eksterne.pdf
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