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1. Innledning
Denne smittevernveilederen bygger på bransjeveilederen utarbeidet av Spekters i
samarbeid med fagorganisasjonene, i tillegg til Tromsø Kommune sine til enhver tid
gjeldende anbefalinger, og vil således være gjenstand for fortløpende oppdateringer.
Smittevernveilederen er ikke uttømmende, og det må også i enkelte tilfeller ses til
bransjeveileder dersom man ikke finner svar i dette dokumentet.
Videre krever smittevernveilederen at det utarbeidet egne retningslinjer for de enkelte
arrangement og produksjoner, basert på risikovurderinger med tiltaksplan.

2. Formål
Hensikten med smittevernveilederen er å sikre trygg drift av Rådstua Teaterhus i Covid19 pandemien. Rådstua Teaterhus som arbeidsgiver og utleier har ansvar for å sikre et
forsvarlig arbeidsmiljø for sine ansatte og leietakere. Ansatte og leietakere har på sin side
medvirkningsplikt til å gjennomføre de tiltak som blir iverksatt.
I tillegg til å sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø igjennom å hindre smittespredning,
er dette også helt avgjørende for at Rådstua Teaterhus kan holdes åpen for sine ansatte og
leietakere, samt gjennomføre planlagte aktiviteter under pandemien. Smittespredning vil
kunne føre til at Rådstua Teaterhus må stenge og at videre drift blir betydelig redusert.

3. Ansvarsområder
Følgende har ansvar innenfor denne planen:
Smittevernansvarlig: Leder, Rådstua Teaterhus
Ansvar for oppdatering og informasjon av denne veilederen: Produsent, Rådstua
Teaterhus
Ansvar for utarbeiding av risikovurdering og planer under utleie: Ansvarlig leietaker
Ansvar for utarbeiding av risikovurdering og planer ved publikumsbesøk: Ansvarlig
leietaker og leder ved Rådstua Teaterhus.

4. Generelle smitteforebyggende tiltak
De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:
1. Syke personer skal holde seg hjemme
2. God hånd- og hostehygiene
3. Hold avstand til hverandre
Alle ansatte og leietakere må lese igjennom Helsedirektoratas veileder.

4.1. Syke personer skal ikke på jobb
Du skal ikke oppholde deg på Rådstua Teaterhus, selv med milde luftveissyndromer.
Kontakt Tromsø Kommunes Korona – telefon (469 07 899) for å avtale testing.
Får du påvist Covid-19 skal du være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem
som skal være i isolasjon og hvor lenge.
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4.2. God hånd - og hostehygiene
God hygiene reduserer smittefare. Vask hender hyppig med lunket vann og såpe i mist 20
sekunder. Tørk med engangs papirhåndkle.
Bruk håndsprit dersom håndvaskmuligheter ikke er tilgjengelig. Håndsprit er plassert lett
tilgjengelig på huset.

4.3. Hold avstand til hverandre
Alle ansatte og leietakere skal holde minst en meter avstand fra hverandre.
Hold deg oppdatert på de til enhver tid gjeldende karanteneregler.
5.

Interne smitteforebyggende tiltak på Rådstua Teaterhus
Åpningstider

Rådstua Teaterhus er ikke åpent for publikum uten avtale. Ytterdøren skal holdes låst.
Oppmøteskjema

Ved Rådstua Teaterhus må du registrere deg for å oppholde deg i huset, og dette med
bakgrunn i eventuell smittesporing. Registreringen gjøres ved ankomst.
Symptomer

Vi ber om at du informerer administrasjonen hvis du har vært på Rådstua Teaterhus og
skal testes med bakgrunn i sannsynlige symptomer. Dette for å kunne forberede
smittesporing.
Booking

All bruk av Speilsalen og Provisoriet skal være avtalt med administrasjonen. Bookinger
av rom kan gjøres til radstua@tromso.kommune.no. Hvis bookingen inneholder visning
for publikum, skal dette avklares i forkant med administrasjonen.
Fast plass og soner

Alle ansatte og leietakere skal ha faste plasser, også i kontorfellesskap. Minimum 1 (helst
2) meter avstand. Bruk toalett i din tilhørende sone. Antall kontorplasser beregnes ut ifra
antall kvm. Se mal for smittevern ved utleie.
Smittevernansvarlig

Leder ved Rådstua Teaterhus er smittevernleder. Hver leietaker utnevner en
smittevernansvarlig som har ansvar for sitt område og for at kollegaer følger tiltakene.
Fellesområder

Vaske over tastatur og mobil, flater på skrivebord og andre ting du tar på, etter bruk. Det
er satt ut rengjøringsmiddel og papir på fellesarealer. Dette gjelder også på toalett,
kjøkken og møtebord osv. En ny kjøkkenvaktordning innføres.
Ha videomøte hvis du kan

Så langt det er mulig, skal vi fortsatt holde videomøter framfor fysiske møter.
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Lunsj

Det er ikke tiden for den store felleslunsjen. Forsøk å spise til andre tider og i mindre
grupper. Kjøkkenkroken kan ikke brukes som spiseplass, og kjøkken vaskes etter eget
bruk. Vi oppfordrer til å oppbevare minst mulig mat på kjøkkenet (både i skap og
kjøleskap).
Luft ofte og luft godt.
Lukk kontordøren

Sitter du alene på cellekontor, bør du lukke døren for å redusere smittefare. Sitter du
derimot i kontorlandskap eller flere på ett kontor, bør døren stå åpen.
Reis smittefritt

Gå, sykle eller kjør egen bil til jobb hvis du kan. Hvis du bruker kollektivtransport til
jobb, skal du følge Helsedirektoratets råd til passasjerer (helsedirektoratet.no).

6. Utleie aktivitet og produksjon
Tilhørende planer: retningslinjer for aktivitet/produksjon, risikovurdering og tiltaksplan. Hver
enkelt aktivitet og produksjon er unik og krever egen risikovurdering og tiltaksplan. Det skal
utarbeides egne retningslinjer gjeldende spesifikt for den enkelte aktivitet eller produksjon,
som leveres Rådstua Teaterhus minimum 4 virkedager før leieperioden starter. Følgende bør
vurderes (ikke uttømmende):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvordan kan smittevernregler etterleves.
Utplassering av desinfiserende middel (utenom på fellesområder)
Vask/desinfisering av berøringspunkter som rekvisitter, kostymer, instrumenter og
lignende.
Praktisk gjennomføring i lokalet
Bruk av garderobe
Behov for ekstra renhold
Plan for opplæring og informasjon til de medvirkende
Tydelige ansvarsområder
Praktisk gjennomføring av lunsj og pauser

I tillegg til disse vurderingene eksisterer følgende retningslinje som skal følges:

6.1. Felles retningslinjer for alle aktiviteter og produksjoner
6.1.1. Smittevernteam
Det må opprettes et smittevernteam. Smittevernteam leder smittevernarbeidet for den
aktuelle aktiviteten eller produksjonen.
6.1.2. Registrering
Alle skal registrere seg ved ankomst direkte til Rådstua Teaterhus, slik at en eventuell
smittesporing kan gjennomføres hurtig ved behov.
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6.1.3. Lokalet
Disponert lokale etableres som en egen sone i leieperioden. Dette inkluderer også
inngang/utgang, garderobe og toalett. På den måten reduseres faren for smitte mellom
de som er medvirkende og de øvrige på Rådstua Teaterhus. Avgrensningen gjøres av
Rådstua Teaterhus, og leietaker informeres. Før rommet tas i bruk gjennomfører
leietaker en praktisk gjennomgang for å sikre smittevernet. Det anbefales at det er
muligheter for god utlufting mellom hver bruk. Vinduer lukkes når man forlater
lokalet. Leietaker av Speilsal og Provisoriet holder seg i 1. etasje. Kjøkken kan ikke
brukes.
6.1.4. Rigg og sceneteknikk
Generelle retningslinjer for rigg og sceneteknikk finner du i bransjeveilederen punkt
5.1. Ved bruk av egen tekniker skal smitteansvarlig påse at retningslinjene følges.
6.1.5. Lyd og lys
Retningslinjer for lyd/lys finner du i bransjeveilederen punkt 5.2.4. Ved bruk av egen
tekniker skal smitteansvarlig påse at retningslinjene følges.
6.1.6. Gruppestørrelse lokaler
Størrelsen på gruppene beregnes ut fra en buffer og lokalets utforming, samt hvor
luftemuligheter og ventilasjon er tatt i betraktning.
Speilsalen 54 m2: Gruppe på maks 13 personer (inkludert publikum)
Provisoriet 184 m2: Gruppe på maks 50 personer (inkludert publikum)
6.1.7. Renhold
Smittevernansvarlig har hovedansvaret for nødvendig vask under utleie. Dette gjelder
berøringspunkt under utleie, og utvask etter endt leietid. Se vaskerutine som henger i
lokalet. Denne skal signeres etter utført renhold. Rådstua Teaterhus har fast vask i
fellesområdene mandag, onsdag og fredag morgen.
6.1.8. Unntak fra avstandsregelen
Kravet til avstand kan fravikes for utøvende kunstnere ved gjennomføring av
kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør, jmf smittevernsveileder til Spekter.no

7. Publikum
Tilhørende planer: retningslinjer for aktivitet/produksjon, risikovurdering og tiltaksplan.
Antall publikum begrenses til øvre grense satt av helsemyndighetene, og begrenses
ytterligere av kapasiteten på lokalene ved Rådstua Teaterhus.
Rådstua Teaterhus skal vite hvem som er i lokalet med tanke på eventuell smittesporing.
Det skal være en meter avstand mellom de som sitter i salen. Ved Rådstua løses dette på
følgende måte:
• Publikumsamfi (fastmontert) plasseres publikum på faste plasser i henhold til
gjeldende regler om minst et sete imellom. Totalt 50 seter vil da kunne brukes.
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7.1. Rutiner ved avvikling av forestilling
7.1.1. Informasjon
Oppdatert personvernerklæring med tanke på smittesporing. Det avklares hvem som tar
ansvar for forhåndssalg av billetter. Rådstua Teaterhus har billettsalg som en tjeneste.
Publikum mottar e-post eller SMS dagen før forestilling med følgende informasjon:
• Ikke kom dersom du er syk
• Du kan tidligst komme 15 minutter før forestilling.
• Garderobe er stengt
• Gå rett inn i forestillingslokalet.
• Vis hensyn, hold avstand.

7.1.2. Før forestilling
•

•
•
•

Billetter scannes i dør inn til forestillingslokalet. Kun personer med billett har adgang inn
i lokalet. Punktet for billettscanning er bemannet med 2 stk. publikumsvakter, hvor den
ene har ansvar for å desinfisere hender til publikum. Dette ansvaret kan legges på en
person ved et mindre publikum.
Garderober skal være stengt
Renhold utføres som normalt ved en forestilling.
Ved dobbelforestilling vaskes kontaktpunkter imellom hver forestilling

7.1.3. Under forestilling
•
•

Publikumsvakt ser over plasseringen av publikum, for å sikre at en meters avstanden er
overholdt.
Informerer om følgende: «Det må vises hensyn dersom du må forlate lokalet under
forestilling. Passer andre med ryggen til. Etter forestilling skal du bli sittende til rad foran
deg er tømt.»

7.1.4. Etter forestilling
•

Publikumsvakt er tilstede og sørger for at publikum følger utslippsrutine. Leietaker
vasker kontaktpunkter etter forestilling.
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