SMITTEVERNPLAN
SARS-CoV-2 OG ARBEID VED DRAMATIKKENS HUS
revidert 02.02.2022

Denne smittevernplanen for arbeid ved Dramatikkens hus er basert på informasjon fra norske
myndigheter (Folkehelseinstituttet (FHI) og Arbeidstilsynet).
Dramatikkens hus har krav om smittevernfaglig forsvarlig drift og gjennomføring av arrangementer.
Denne planen dekker alt arbeid som er vurdert som påkrevd å gjennomføre i Dramatikkens hus’
lokaler, for faste ansatte, tilknyttede dramatikere og eksterne verkstedsdeltakere.

Per 01.02.2022 gjelder følgende nasjonale tiltak:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-fjerner-svart-mange-koronatiltak/id2899220/

Flere detaljer kan finnes i Covid-19 forskriften:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_6

Gjeldende smittevernråd fra myndighetene:
Generelle råd
•

Praktiser god hånd- og hostehygiene

•

Vaksiner deg

•

Hold deg hjemme ved sykdom

•

Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

•

Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker,
kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet
gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

•

Det er ikke krav til munnbind på arrangement mens man sitter på en fast tilvist plass.

Testing, karantene og isolasjon
•

Personer som er smittet av koronaviruset skal isolere seg i 4 døgn. Smittede som har symptomer
må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater.

•

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å teste seg daglig i fem døgn etter siste
nærkontakt med den smittede.

•

Personer som ikke kan unngå nærkontakt med den smittede i isolasjonsperioden, bør også teste
seg daglig under isolasjonsperioden, og deretter daglig i fem døgn etter at isolasjonen er
avsluttet, til sammen ni dager.

•

Testen bør tas som selvtest, men kan også gjennomføres som antigen hurtigtest gjennomført av
helsepersonell eller PCR-test.

•

Utover dette anbefales bare personer med symptomer å teste seg. Øvrige nærkontakter uten
symptomer anbefales ikke å teste seg, men bør være ekstra oppmerksomme på symptomer.

Smittesporing
•

Smittede sørger selv for å informere sine nærkontakter ved positiv test, men kommunen kan gi
bistand ved behov.

•

Smittede anbefales å registrere positiv test i appen Smittestopp.

Ansatte ved Dramatikkens hus skal følge de til enhver tid faglige råd om testing og sosial kontakt fra
helsedirektoratet. Ved avvik mellom denne planen og helsedirektoratet sin plan, er det
helsedirektoratet sin plan som gjelder.
https://www.helsenorge.no/koronavirus

FOR DRAMATIKKENS HUS GJELDER FØLGENDE RUTINER OG
RETNINGSLINJER, MED MÅL OM Å MINIMERE SMITTERISIKO.

Smittevernplanen gjør en vurdering av:
•
•
•

Hva kan gå galt?
Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

All bruk av rom på Dramatikkens hus skal koordineres med produksjonsleder, uavhengig av omfang
og varighet av arbeidet.

1 Om SARS-CoV-2
SARS-CoV-2 (korona) er et smittsomt lungevirus som smitter ved dråpesmitte via luft, direkte
kontakt og indirekte kontakt:
•
•
•

Gjennom lufta: Den syke nyser eller hoster; viruset kommer i kontakt med slimhinner i øyne,
nese eller munn til personer i nærheten.
Ved direkte kontakt: Den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med
andre. Neste person fører viruset fra hendene sine til slimhinner i øyne, nese eller munn.
Ved indirekte kontakt: Viruset overføres til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for
eksempel dørhåndtak, tastatur, teknisk utstyr, rekvisitter etc.) gjennom nys/host, eller ved at

den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med
gjenstanden/flaten.
SARS-CoV-2 smitter gjennom alle tre smitteformer. Arbeidstilsynet vurderer viruset som
smitterisikogruppe 3 (note 3). Note 3 betyr at viruset normalt ikke smitter gjennom luften.

2 Hva kan gå galt?
•
•

Ansatte, dramatikere eller verkstedsdeltakere eller publikum kan bringe med seg smitte inn i
DrHs lokaler, som så videreføres til andre;
Ansatte, dramatikere eller verkstedsdeltakere eller publikum kan smittes på vei til eller fra
DrHs lokaler, for eksempel på kollektivtransport.

3 Hva kan vi gjøre for å forhindre smitte?
3.1 Generelt
•
•

Alle fellesområder, arbeidsflater og toaletter vaskes jevnlig. Hyppig berørte flater som f.eks.
dørhåndtak og kodelåser prioriteres.
Antibakterielle produkter skal være lett tilgjengelig flere steder i lokalene.

3.2 Reise
•

Reisevirksomhet skal vurderes i hvert enkelt tilfelle; det oppfordres til bruk av digitale
løsninger om mulig.

3.3 Ansatte, dramatikere og verkstedsdeltakere
•
•
•
•
•

Hold deg hjemme ved sykdom og test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer
Håndvask skal gjennomføres når man kommer på jobb, før man går fra jobb, og når man har
tatt på ting andre ofte tar på, som dørhåndtak, kodelås ved dør, kopimaskin, etc.
FHIs retningslinjer for avstand mellom personer følges.
PC, tastatur og mus anses som privat utstyr og skal ikke brukes av flere.
Alle arbeidsflater skal ryddes og skal være vaskbare når man forlater Dramatikkens hus

3.4 Bruk av lokaler og utstyr
•
•
•
•
•
•

Munnbind skal benyttes der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. Kravet gjelder ikke
personer som sitter på faste tilviste plasser.
Hjemmekontor kan benyttes der det er formålstjenlig.
Dramatikkens hus stiller munnbind og annet smittevernutstyr til disposisjon.
Det må settes av tilstrekkelig tid mellom verksteder for å sørge for vasking (Bimkala) og
omrigging (teknisk)
Kjøkken: Kjøleskap og kaffetrakter bør kun benyttes av ansatte, forutsatt god håndhygiene
og at hver enkelt rydder og selv setter inn i oppvaskmaskinen.
Der det er behov for fysiske leveranser (innleid utstyr, vareleveranser osv.) bør man vurdere
om det er mulig å tilrettelegge for kontaktløs levering, betaling osv.

3.5 Spesielt om verksteder/opptak eller lignende type arbeid.
•
•

Produksjonsleder er ansvarlig for informasjon om smitteverntiltak til eksterne
verkstedsdeltakere.
Verkstedene bør bruke separate innganger:
Prøvesalen: Nødutgangen i Prøvesalen er primær ut-/inngang. Kjøkkenet skal brukes for å gå
til toalettet.
Hallen: Foajeen er primær ut-/inngang

•
•

Begrens bruk av fysisk papir som sirkulerer mellom flere (manus, kontrakter, planer m.m.) –
tilstreb bruk av digitale løsninger.
Teknisk utstyr som headset, mikrofoner etc. må rengjøres før bruk av andre.

4 Hva gjør vi for å redusere konsekvensene ved smitte?
•
•
•

Kunstnerisk og administrativ leder skal informeres umiddelbart ved bekreftet smitte.
Ved smitte gjøres det en vurdering av behovet for profesjonell smittevask.
Den smittedes arbeidsplass, samt fellesarealer, vaskes grundig før lokalene igjen blir
tilgjengelige for ansatte.

5. Ansatte som har vært i kontakt med noen som har påvist smitte.
•

Ansatte ved Dramatikkens hus skal følge de til enhver tid faglige råd om testing og sosial
kontakt fra helsedirektoratet:
https://www.helsenorge.no/koronavirus

Smittevernplanen vil oppdateres dersom ny informasjon fremkommer.

