NUKs arrangement sommeren 2021
Risikovurdering av koronavirus
NUK følger nøye med på Folkehelseinstituttets anbefalinger og råd 1, og nasjonale
og kommunale tiltak 2. Vi holder oss også oppdatert på råd fra Frivillighet Norge og
LNU 3.
FHI oppdaterte rådene sine 18. mai og tydeliggjorde at «De fleste
aktivitetsleire/sommerleire e.l. vil ikke omfattes av arrangementsbestemmelsene i
covid-19-forskriften». Dette omfavner NUKs leirvirksomhet. LNU og Frivillighet
Norge venter fortsatt på avklaring om dette faktisk betyr at man kan samle
deltakere på tvers av kommuner, som er en nødvendig forutsetning for å kunne
avvikle leirene våre. NUK tolker det slik at vi kan arrangere sommerleirene våre
som normalt inntil videre.
Denne risikovurderingen legger grunnlaget for tiltakene NUK fatter på sine
sommerleirer og bør bistå foresatte og deltakere i å vurdere sin deltakelse på leir.
NUK har gjennomgått risikofaktorene FHI har opplyst om og tar tiltak hvor det er
nødvendig eller mulig:
• Smittespredning av covid-19 i kommunen
• Internasjonal deltagelse
• Deltagere med samfunnskritiske oppgaver
• Risikogrupper
• Innendørs eller utendørs arrangement
• Antall deltagere
• Åpent arrangement
• Matservering
• Transport
• Varighet
For de konkrete tiltakene NUK fatter for sine arrangement, henviser vi til
tiltaksplanen.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-ogyrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1 og
https://www.fhi.no/contentassets/a6702d6028ac4bfcbecec9a5ecfe4adc/2021-05-14-risikovurdering-vedaktiviteter-for-barn-og-unge-av-lengre-varighet.pdf
2
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-og-justering-av-koronatiltak/id2701493/ og
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-2019-ncov-mg-decisiontree.pdf?sfvrsn=35435b5a_2&download=truehttps://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
3
https://www.lnu.no/korona/veileder/
1

Risikofaktorer
1. Smittespredning av covid-19 i kommunen
a. NUK tar hensyn til situasjonen i kommunene hvor leirstedene ligger
hvis de kommunale tiltakene ikke følger nasjonale tiltak og
forskrifter. Det er viktig å bemerke at leirene er lukkede arrangement
utenfor tettsteder, så er det liten risiko for smitte fra befolkningen i
kommunen. Risikoen oppstår hovedsakelig fra påmeldte deltakere
fra kommuner med utbredt smittefare. Leirsjef kan vurdere
situasjonen fortløpende ved å sjekke deltagerlisten og FHIs nettsider.
2. Internasjonal deltagelse
a. Ingen
av
arrangementene
har
internasjonal
karakter.
Karanteneregler for de som har reist utenfor Norge gjør at dette er
en betraktelig redusert risiko.
3. Deltagere med samfunnskritiske oppgaver
a. NUK er enig i at barn og ungdom er noe av det kjæreste vi har, men
likevel kan man ikke påstå at deltagere på våre arrangement har
samfunnskritiske oppgaver som tilsier at vi burde være vise ekstrem
varsomhet i avviklingen av arrangement. NUK har ingen forutsetning
for å vurdere foresattes stillinger, dermed blir dette punktet en
skjønnsmessig vurdering av de foresatte.
4. Risikogrupper
a. Deltagere og ledere er hovedsakelig ungdom og unge voksne, og er
dermed ikke nødvendigvis en risikogruppe. Det kan hende det er
ledere og deltagere med underliggende kronisk sykdom som
risikerer et alvorligere sykdomsforløp om de skulle bli smittet. Det
kan også være omstendigheter i familier som gjør at foresatte burde
utvise skjønn når barn og ungdom ønsker å delta på arrangement.
Med tanke på vaksinasjonsprogrammet, så bør de mest utsatte
gruppene være vaksinert innen leirene begynner, som reduserer
risikoen betydelig.
5. Innendørs eller utendørs arrangement
a. Våre arrangement bærer ofte preg av begge deler, men det er
hvorvidt det er et innendørsarrangement som er mest
toneangivende i risikovurderingen. Her vurderer vi fortløpende både
størrelsen på arrangementene og lokalene de avholdes i.
6. Antall deltagere
a. Vi vil vurdere hvert enkelt leirsted og justere antall tillatte deltagere
opp/ned basert på muligheten til å overholde de nødvendige
smittevernstiltak. Per nå har vi satt grensen til 35 deltakere uavhengig

av leirsted – det vil naturligvis være lavere på mindre leirsteder. Vi vil
informere om endringer i påmeldingsgrenser på nettsiden vår. Vi
sørger også for å ha nok ledere til å kunne påse at leiren overholder
godt smittevern, jf. FHIs råd om risikoreduserende tiltak for
sommerleirer o.l.
7. Åpent arrangement
a. Ingen av arrangementene våre er åpne eller, dermed er ikke dette en
vesentlig risikofaktor. I tillegg er leirene på relativt utilgjengelige
leirsteder, man er da ganske skjermet.
8. Matservering
a. Arrangementene våre har som regel matservering, og her kommer
det til å være tett oppfølging av de som tilbereder mat på
arrangementene. Alle leirstedene har gode hygiene-fasiliteter på
kjøkkenet, og kokkene på arrangementene vil få instrukser om
hygienetiltak. Vi vil også tilrettelegge for god avstand mellom
gruppene under måltider.
9. Transport
a. Dette er en risikofaktor NUK kan gjøre lite med og er avhengig av
transportselskapets egne rutiner. På reise til/fra oppmøtested må
foresatte ta en skjønnsmessig vurdering av risikoen, se også
oppdaterte reiseråd om fritidsreiser. NUK vil vurdere kapasiteten på
fellestransporten fra oppmøtested til leirstedene og følger opp
busselskapene vedrørende renhold på bussene.
10. Varighet på arrangementet
a. Her fortjener leirene en særskilt vurdering, men på generell basis så
anser vi dette som en viktig faktor når den er sett i lys av den
helhetlige vurderingen av de andre faktorene.

