
SMITTEVERNPLAN 
Billettkjøp: 
Anbefalinger vedrørende smittevern er godt synlig på hjemmesiden ved billettkjøp. Maks antall publikum er 200     
i fastmonterte seter. De som kjøper flere billetter på nett, har ansvar for å opplyse om hvem de kjøper billett til. 
Arrangøren skal informere publikum om at det nedtegnes en oversikt og hvor lenge den oppbevares.

Forsvarlig gjennomføring: 
Alle som er til stede skal kunne holde minst -1- meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt 
fra skulder til skulder. Publikum sitter i fastmonterte seter med minst ett ledig sete mellom seg på samme 
seterad fra de ankommer arrangementet. Publikum fra samme husstand kan sitte nærmere hverandre. 
Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen med en eventuell smitte-
oppsporing. 

Smittevern for kulturhusets ansatte: 
Er du syk bli hjemme, husk -1- meters avstand og at hender vaskes ved ankomst og grundig og ofte i løpet 
av arbeidsdagen. Antibac skal være tilgjengelig og det skal være godt synlige smittevernsplakater. Husk å 
holde -1- meters avstand til bærehjelp, gjester og publikum. Arrangør informerer bærehjelp dagen før opp- og 
nedrigg om smitteverntiltak. Husk å sjekke teknisk rider fra Riksteatret.

Riksteatrets ansatte og bærehjelp på opp- og nedrigg: 
Minimum 1- meters avstand. Vask hender grundig og ofte. Er du syk bli hjemme eller på hotellet. Test deg. 
Hender vaskes ved ankomst og underveis i opp- og nedrigg. Arrangør stiller med arbeidshansker og munn-
bind til bærehjelp. Riksteatrets ansatte bruker arbeidshansker 
og munnbind på opp- og nedrigg. Oppsetningsleder har egen sjekkliste. Kort info til bærehjelp før opprigg. 
Husk også nedrigg dersom det er forskjellig bærehjelp på opp- og nedrigg.

• Bærehjelp skal bruke munnbind og arbeidshansker på opp- og nedrigg.
• Bærehjelp skal kun oppholde seg på anvist sted etter oppsetningsleders instrukser.

Rengjør berøringspunkter som dørhåndtak og rekkverk grundig og ofte. IKKE flere enn -3- personer i lasterom 
i bussen inklusiv sjåfør. Smittevern skal ikke være i konflikt med sikkerheten på opp- og nedrigg. Ønsker at 
bærehjelp snakker norsk eller engelsk. Viktig at det ikke oppstår språklige misforståelser. Garderobene vaskes 
før Riksteatrets ankomst og etter avreise.

Publikumsinnslipp og utslipp:
Godt renhold av sal/publikumsområde før arrangement/forestilling. Antibac tilgjengelig ved alle innganger.
Avstandsmerker på gulvet der det erfaringsvis oppstår kø.


