Songli Eiendom AS
Regler angående COVID-19, oppdatert 20.08.2020
Disse reglene gjelder for besøk i hovedhuset/Pærstuggu på Songli. Det er egne regler for
de mindre husene for overnatting.
•
•

Oppdater dere på de siste anbefalingene fra FHI, og følg disse før du drar.
§ 13 i Covid-19 forskrifta er grunnlaget for all bruk av Songli.

Om noen har uavklarte symptomer og forkjølelse, skal en ikke besøke oss i Songlia. Dette
gjelder også milde symptomer. Blir noen syk under oppholdet, må helsetjenesten kontaktes
slik at en avklarer at det ikke er Covid-19.
Aktuelle utdrag fra § 13 i Covid-19 forskrifta:
1. Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer på offentlig sted med mer enn 200
personer til stede samtidig.
2. … gjelder arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut,
inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller. Med
arrangement menes
a. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert
trening
b. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett,
teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
c. andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige
markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger.
Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.
3. De som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i
samme husstand.
4. Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede på
arrangementet og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.
5. Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå
kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6.
(Skriv ned ei liste med kontaktinformasjon over deltagerne og oppbevar i 10 dager)
I forhold til rom og avstand, kan det være gunstig å bruke flere av rommene i bygningen.
Ved bespisning frarådes buffé, hvor folk forsyner seg selv. Servering til hver enkelt er best.
Gjester må oppfordres til å sprite hendene før de går inn til matservering.
Husene vaskes regelmessig, og etter hvert besøk. I tillegg er det nå ekstra vask/spriting i
toalettrom og kontaktområder.
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