
Smittevern på Varhaug misjonshus, oppdatert 1.januar: 
 

Innleiing: 

Vi ønsker å bruke dei moglegheiter som finnes for å samast om Guds ord og bønn og fellesskap på 

misjonshuset. Vi ønsker derfor å gi moglegheit til å oppretthalde programmet på misjonshuset i den 

grad det lar seg gjøre innanfor gjeldande smittevern-reglement. 

Kommuneoverlegen skreiv nyleg: «Det er ikkje kome forskriftsendringer ifht deltakere på 

arrangement endå på Jæren, men me er svært uroleg pga aukande smitte i området siste dagar og 

spesielt etter spreiing rundt gudsteneste i Sola i helga. Det kan koma endringer. Me ynskjer at alle er 

særleg varsomme framover spesielt med tanke på avstand og kohortblanding…» 

Det er derfor viktig å følgje med på eventuelle oppdateringar. 

Vi er opptatt av at alle som ønsker å komme til misjonshuset kan føle seg trygge i forhold til bl.a. 

Covid-19. Vi tar smittevern på alvor, det skylder vi både besøkande, kvarandre og samfunnet. 

Vil du komme til misjonshuset?  

• Er du sjuk må du dessverre holde deg heime. Om du har behov for å snakke med noen eller 

ønsker forbønn er du velkommen til å ta kontakt på telefon. 

• Husk hygienetiltak: Hoste i albogekroken, ikkje klemme/ handhelse, vaske hendene ofte eller 

bruke antibac, ved inngang og utgang. 

• Hold avstand, også i inngangspartiet. 

Vil du arrangere noe? 

Me i husstyret har laga ei generell sjekkliste og eit dokument for barneopplegg ut ifrå vår forståing av 

reglane. Det er likevel viktig å vere merksam på at det er arrangøren som har ansvaret for 

smittevern på eit arrangement. 

• Det er nå mogleg å gjennomføre offentlege arrangement med opptil 50 menneske. For 

private arrangement på misjonshuset er det derimot ikkje tillate å være meir enn 20 

menneske. 

• Den organisasjonen/ gruppa som ønsker å gjennomføre eit arrangement må bestille huset 

som vanlig og i god tid. 

• Registrere i møtebok. Det er viktig at dei som arrangerer eit arrangement kan kjenne til når 

neste arrangement er i dei ulike roma. Dei kan då gjennomføre reinhald på ein fornuftig 

måte etter arrangement. Også dei som er vaskeansvarlege i dei ulike delane av huset treng 

denne informasjonen. Derfor er det viktig at alle arrangement registrerast i møteboka ved å 

kontakte ein i styret eller på heimesidene her: https://www.varhaug-

misjonshus.no/?page_id=752  

• Kvart arrangement skal ha ein smittevernansvarleg 

• Smittevern, sjekkliste, VM, 2.januar 2021 sjekkliste skal følges. 

• Smittevern, arrangement for barn, VM, 2.januar 2021 barnearrangement 

• Smittevern, registreringsark deltakarar, VM må skrivast og oppbevarast i 14 dagar av 

smittevernansvarleg for arrangementet. (Skjema kan skrivast ut registreringsskjema Det 

finnast og på te-kjøkenet. 
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