Straume/Ognatun den 12.08.2021

Råd fra ImF og ImF Rogaland av 12.aug 2021 angående
møte- og lagsvirksomhet
Vi ser alle fram til et mer normalisert samfunn med tanke på pandemien vi har vært gjennom, og
regjeringen har nylig antydet at vi kan håpe på dette når september er omme. Foran oppstarten av et
nytt semester, minner vi likevel om hva som er gjeldende retningslinjer angående smittevern i Norge.
Vi er fortsatt i trinn 3 av regjeringens gjenåpningsplan (se lenke nederst).

Anbefalinger for hele landet
Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

For møter og gudstjenester
Fra mandag 2. august defineres en samling av personer i regi av ekstern aktør på vegne av bedrifter
og organisasjoner som et offentlig arrangement.
Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke
arrangementer i andre kommuner.
Innendørs gjelder inntil 400 personer (200 x 2 kohorter) uten faste tilviste sitteplasser, men 1000
(500 x 2) hvis alle sitter i faste tilviste plasser.
Samlinger for barn og unge er fortsatt unntatt for 1-meters regelen der det er nødvendig for å utøve
aktiviteten.

Sosial kontakt i private hjem (huskirker, bibelgrupper …)
Anbefaling om maks 20 gjester, og oppfordring om å møtes utendørs. Ved besøk hjemme regnes ikke
beskyttede (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6
måneder) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.
Beskyttede kan i private sammenhenger, slik som hjemme, ha nær sosial kontakt (under en meter)
med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.

Ellers minner vi om at …
•
•
•
•

noen områder har strengere tiltak som en der må forholde seg til
fremførelse av sang av solister eller mindre grupper kan medføre økt fare for
smittespredning, og det anbefales derfor noe ekstra avstand i slike tilfeller
ved fellessang anbefales økt avstand
at en er bevisst på å holde avstand også etter at samlingen er slutt

Oppstart av nytt semester
Vi gjentar vår påminnelse fra før sommerferien. Etter en lang periode med både møteforbud og
tunge restriksjoner, er det mange av våre forsamlinger og fellesskap som trenger en ny giv. Noen

mennesker har kommet på avstand fra fellesskapet, og trenger på nytt å se betydning av å faktisk
samles om Guds ord, bønn, nattverd og fellesskap. Vi oppfordrer derfor alle styrer om å legge til rette
for en samlingsfest eller lignende, der en kan feire at vi igjen kan samles fritt, og minne hverandre på
gode grunner for at vi bør samles i Guds forsamling. Vurder gjerne å sende personlig invitasjon til alle
medlemmer / tilhørige for å vise at dere vil ha dem med videre. Ta gjerne kontakt med kretsen for
innspill / hjelp / ideer til kick-off.

Vennlig hilsen
Erik Furnes, generalsekretær for ImF

Torgeir Lauvås, kretsleder for ImF Rogaland

Lenke fra regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/plan-for-gradvisgjenapning/id2842645/

