
Hvilke retningslinjer har OD for seminarer?  
Operasjon Dagsverk følger alltid FHIs anbefalinger, og oppfordrer alle skoler, elever og 

arbeidsgivere til å gjøre det samme. I alle distriktene planlegges det fortsatt å avholde 

fysiske seminarer og arrangementer i regi av OD som normalt. Vi vil sørge for god hygiene, 

desinfeksjon, avstand og andre smitteverntiltak på alle våre arrangementer.  

 

Som et alternativ til skolering/seminar for skolekomitéen på deres skole kommer vi veldig 

gjerne på skolebesøk! Eventuelt kan vi arrangere en nettskolering for deres skole. Ta 

kontakt med deres distrikt på mail, med distrikt@od.no for mer informasjon.  

 

Når det skal arrangeres seminarer med OD er dette retningslinjer som gjelder nasjonalt:  

1. Råd og regler fra FHI følges  

2. Det legges til rette for god hygiene med antibac og annen såpe lett tilgjengelig  

3. Deltakere og arrangører minnes på å vaske hender både før og etter det er 

matpauser  

4. Ingen med sykdomssymptomer får delta på seminaret*  

5. Arrangørene er kjent med renholdet i lokalet seminaret avholdes i  

6. Det vil være en smittevernansvarlig tilstede, hen vil følge ekstra nøye med på at 

overflater vaskes over, og at alle vasker hender før/etter matpauser 

7. Det blir ikke servert mat med deling av utstyr  

8. Arrangørene holder seg oppdaterte med tanke på å følge råd og regle fra FHI  

 

*Skulle noen deltakende bli syke i løpet av seminaret vil de bli sendt hjem.  

 

Her er link til smittevernplakat fra Udir som kan printes ut og henges opp! 

 

Merk at noen regler varierer fra kommune til kommune. Dette er nasjonale retningslinjer, 

men på de lokale seminarene vil retningslinjer være mer utfyllende.  

Det vil også være god oppfølging av de deltakende både under og etter seminaret, slik at 

hvis noen mot all formodning skulle merke på symptomer/ha blitt smittet av korona i 

etterkant av seminaret så vil alle som har deltatt få beskjed snarest.  

 

Har dere noen spørsmål eller innspill, kontakt oss på od@od.no.  


