
Smitteverns regler for KK-konferansen 
17. – 19. september 2021 - Lillehammer  
 

På reise til og fra konferansen  
• Vask hendene grundig før du drar hjemmefra og ofte på reisen. Bruk håndsprit om du ikke 

har tilgang på vask 

• Alle oppfordres til å ta med håndsprit på reisen 

• Ha avstand til andre passasjerer, helst 2 meter der det er mulig, og følg merking for kø og 

sitteplasser etc. på flyplass/fly/buss/tog/stasjoner osv.  

• Bruk munnbind på offentlig transport, i offentlige rom, og der det ikke mulig å opprettholde 

1 meters avstand  

• De som må ta offentlig transport til møtet skal ha på seg munnbind fra de reiser fra 

hjemmet til de ankommer på hotellet i alle situasjoner der man ikke kan holde 1 meters 

avstand. Samme rutiner gjelder for hjemreise 
 

Under konferansen  
• Vi har ingen fysisk kontakt, klemming, håndhilsning o.l.  

• Man overholder 1 meter avstand til enhver tid  

• Vask hendene ofte og grundig. Vask hendene før du drar, når du ankommer hotellet, før alle 

måltider osv. Unngå å ta deg i ansiktet  

• Alle får utdelt munnbind  

• Munnbind benyttes hver gang man skal forflytte seg i offentlige rom utenfor hotellet, hvis ikke det 

er mulig å opprettholde 1 meters avstand 

• Alle har faste møteplasser  

• Møtebord og utstyr vaskes jevnlig (faste plasser)  

• Ingen deler utstyr. Dersom man i spesielle tilfeller må dele utstyr, skal dette vaskes før, mellom og 

etter bruk  

• Host/nys i albukroken 

• Har man sykdomssymptom skal dette meldes til Ann-Charlotte Johansen og Fabiola Charry 

umiddelbart slik at man kan iverksette mulig beredskap. Mob. 91180875  

 

Hurtigtesting  
Vi har hatt dialog med kommuneoverlegen i Lillehammer som har sett på våre tiltak og gitt oss gode 

tilbakemeldinger. Etter råd og veiledning fra kommuneoverlegen vil vi ikke utføre noen hurtigtester før, 

under eller etter konferansen. Kommuneoverlegen er trygg på at test systemene funger bra i 

kommunene fra før og vi bør derfor ikke ta hensyn til dette. Hvis smitten er høy i deres kommune ber 

vi dere likevel tenke på hvor mange nærkontakter dere har før konferansen. 

 

Vennlig hilsen: 

 

 
Fabiola Charry  

Nasjonal prosjektleder og hovedansvarlig for smittevern  


