
INFORMASJON SENDT FRA KOMMUNELEGEN I LILLESAND OG BIRKENES 
VEDR. ARRANGEMENT AV JULEMESSE I LILLESAND 

Som avtalt litt informasjon. Jeg tenker at ref dagens smittesituasjon (som er svært 
lav) er det forsvarlig å arrangere julemesse, men med tilpasninger til pandeien. 
Dette er jo dere klar over allerede. 
  
Arrangementet går under FHIs «midlertidige markeder», og det kan da være inntil 
200 personer. 
FHI har beskrevet ganske nøye anbefalinger for avvikling av arrangementer: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-
yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-
norge/ 
  
Siden messen arrangeres på offentlig sted er det anledning til å være 
inntil 200 personer. Med offentlig sted menes «et sted bestemt for 
alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. I tillegg gjelder 
samme forhold ved arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies 
eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, 
konferansesaler og haller».
 
Det stilles dog strenge krav til arrangør for avvikling av et slikt 
arrangement.
Arrangøren er ansvarlig for:

• å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå 
kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det 
for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen 
oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal 
denne slettes etter 10 dager.

• å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
• å følge relevante standarder om smittevern
• å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under 

hele arrangementet
 
De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som 
ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne 
holdes under hele arrangementet. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller 
viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det 
mindre risiko for smitte, men avstand skal likevel tilstrebes. Der man sitter 
ved siden av hverandre må det være en meter fra skulder til skulder.    
  
For øvrig er de viktigste tiltakene det den enkelte gjør: 
1. Syke personer skal holde seg hjemme 
2. God hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold 
3. Kontaktreduserende tiltak 
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Mat: 
Trenger ikke være pakket inn. Gjerne servert. Det viktigste er å unngå kø, og at folk 
står tett, jf avstand beskrevet over. 
Se for øvrig: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-
yrkesgrupper/rad-til-spesifikke-sektorer/#trygg-servering-fra-buffet-og-salatbar 
  
Lykke til med arrangementet! 
  
Med vennlig hilsen, Thor-Erling Engemyr 
Mobil: 99308888 
  
Kommuneoverlege Lillesand og Birkenes 
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