Covid-19: Råd fra ImF for resten av 2020
ImF og kretsene sendte ut råd for lokalt misjonsarbeid den 6.november med varighet på to uker. Nå
oppdaterer vi rådet, og siden vi nærmer oss en årstid med tradisjonelt mindre møteaktivitet, er rådet
gjeldende ut 2020.
Vi konstaterer Regjeringens og Folkehelseinstituttets signal per 18.november om at
-

økning i smittespredningen har flatet ut
smittetrykket er likevel fortsatt høyt
det er til dels store lokale variasjoner

På bakgrunn av dette er vårt råd
-

at en fortsatt viser et stort samfunnsansvar for å slå ned pandemien
å unngå unødige reiser og ha strenge tiltak ved gjennomføring av arrangement
at de som er ansvarlig for arrangementer følger nøye med på smittesituasjonen i sin region
og setter seg inn i retningslinjene lokalt
at en særlig har et våkent blikk for arbeid blant unge

Utdyping:
Sammenlignet med for to uker siden, er ikke ImF så kategorisk i sitt råd nå om å avlyse alle
arrangement. Grunnen er at det er såpass store lokale variasjoner. På grunn av økt lokal
smittespredning er det i noen kommuner innført smittevernforskrifter som er strengere enn den
nasjonale Covid-19-forskriften. Vi ber alle sørge for at de er godt oppdatert på eventuelle lokale
forskrifter i kommuner hvor dere har arbeid. Se på kommunens nettsider, og kretsledere kan
kontaktes for nærmere råd.
Vi anbefaler at arrangement som inviterer personer fra forskjellige deler av deres region/krets bør
unngås for å unngå smittespredning til flere områder. Tradisjonelle juletrefester må unngås, slik det
ser ut nå.
Hovedregelen nasjonalt for samlinger er at en maksimalt kan samle 50 deltakere der en overholder
minsteavstand på en meter fra skulder til skulder, og det gjelder i alle retninger. For Bergensregionen er antallet 20. Eneste unntak for regelen er lokaler med fastmonterte seter (hvilket gjelder
en forsamling i vårt område) der en kan ha 200 deltakere.
Ved samlinger skal en registrere alle deltakere, lister skal slettes etter 14 dager, en skal ha samme
sitteplass under arrangementet, og en bør ha møteverter som henviser møtedeltakere til sine
plasser. Forsamlingssang kan spre virus videre sammenlignet med vanlig samtale, så vi anbefaler
større avstand enn 1-meteren.
Erfaringsmessig er det før og etter møte/gudstjeneste at overhold av smittevern er vanskeligst.
Derfor må arrangør være spesielt påpasselige her. En må ha god avstand på vei inn/ut av lokalet, ute
i gangen og også ute på parkeringsplassen. «Mingling» er ikke lov. Kaffe og kaffemat må unngås
etter møte. Appen meet316 er et godt hjelpemiddel for å skape forutsigbarhet for deltakere og
arrangør når det nå er så klare begrensninger på deltakerantall.
Så vil vi påpeke et paradoks: Tilbud for unge bør være et prioritert område, samtidig som vi vet at
det er i aldersgruppen 13-19 år at smitten øker mest. Unge står i en viktig brytningstid i livet, og
dersom en nå mister kontakten med dem, kan det være for godt. Derfor bør en gjøre sitt ytterste for
å opprettholde ungdoms-relaterte tilbud. Men erfaringen er også at det er vanskeligst å overholde

avstandsregler for denne aldersgruppen. Bruk eksisterende kohorter fra skolehverdagen der det er
mulig, ha tydelige skiller mellom kohortene, og vær tydelig på konsekvens dersom avstandsregler
ikke overholdes.
Til slutt: Den annonserte Lederdagen 7.november ble avlyst de aller fleste steder, men ressursene vil
bli liggende ute på imf.no i overskuelig framtid, og vi håper de brukes når det vurderes som
forsvarlig. Inntil videre minner vi om noe som blir understreket i en av videoene: «Fremfor alle ting
formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for
konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet»
(1.Tim 2:12).
Vennlig hilsen
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