
 
 
 

Smitteverninstruks for produksjoner ved Barratt Due 
musikkinstitutt 
 

Alle har ansvar for å sette seg inn i smittevernveilederen og kjenne denne godt. Barratt Due tar Covid-

19 og smittevern på alvor og gir dermed alle ansvar for å utvise holdninger og handlinger som bidrar 

til størst mulig grad av smittebegrensning. Det er viktig at myndighetenes restriksjoner, sammen med 

BDMs retningslinjer, ligger til grunn for alle avgjørelser om produksjoner. 

 

Smitteverninstruksen for produksjoner ved BDM gjelder for all aktivitet ifm. større prosjekter og 

konserter i regi av BDM. Instruksen gjelder for både interne og eksterne aktiviteter. 

 

Trafikklysmodellen gjelder nå for barnehager, skoler og SFO, mens høyskoler, fritidsaktiviteter og 

arrangementer følger modellen for trinnvis gjenåpning.  

 

For øyeblikket (medio august 2021) befinner vi oss innenfor trinn 3, og på grønt nivå. Ved neste trinn vil 

denne veilederen oppdateres på nytt. 

 

Alle aktiviteter ifm. produksjoner skal ha en definert ansvarlig person som gjør vurderinger og 

rapporterer om tiltak.  

Fra august 2021 er det lagt opp til hurtigtesting for studenter. Man kan vurdere å bestille ekstra tester 

i forkant av større arrangementer sånn at alle medvirkende får tilbud om det. 

 

Gruppestørrelser 

 

Tiltak Trinn 3 Grønt 

nivå 

Gult 

nivå 

Rødt 

nivå 

Største tillatte gruppestørrelse avgjøres av de til enhver tid 

gjeldende restriksjoner fra myndighetene 

X X X X 

Det søkes å sette et repertoar som unngår deling og innleie av 

spesialinstrumenter 

X X X X 

Gruppestørrelse avgjøres ut fra repertoaret i konserten, og 

avgjør hvorvidt øvelsene kan foregå i BDMs lokaler eller om det 

må leies eksterne lokaler 

X X X X 

 

 

Avstand mellom deltakerne og oppsett 

 

Tiltak Trinn 3 Grønt 

nivå 

Gult 

nivå 

Rødt 

nivå 

1-metersregelen skal alltid overholdes mellom alle deltakere   X X 

Det skal være minimum 2 meters avstand mellom dirigent og 

utøvere 

  X X 

Det skal være minimum 2 meters avstand mellom publikum og 

utøvere 

X X X X 

Det skal være minimum 2 meters avstand til eller mellom 

sangere og blåsere 

  X X 



Avstanden i oppsettet beregnes med 1,5m2 pr utøver (helst 1 

meter mellom hver utøver til siden og 1,5 meter til neste utøver 

foran)* 

 X   

Avstanden i oppsettet beregnes med 3m2 pr utøver (helst 1,5 

meter mellom hver utøver til siden og 2 meter til neste utøver 

foran) 

  X  

Avstanden i oppsettet beregnes med 4m2 pr utøver (helst 2 

meter til alle kanter for særlig sangere og blåsere) 

   X 

* Dette er ikke et offisielt regnestykke, i motsetning til gult og rødt nivå som er hentet fra musikkrådet. 

 

Rigging 

 

Tiltak Trinn 3 Grønt 

nivå 

Gult 

nivå 

Rødt 

nivå 

Under rigging skal 1-metersregelen alltid overholdes. Dersom 

riggepersonell består av flere personer, bør de ulike områdene 

av scenen fordeles slik at en unngår nærkontakt 

  X X 

Rigging må foregå på en slik måte at færrest mulig berører 

utstyret og at man unngår flaskehals 

X X X X 

 

 

Hygiene 

 

Tiltak Trinn 3 Grønt 

nivå 

Gult 

nivå 

Rødt 

nivå 

Alle må ha eget notestativ, notesett, blyant etc. På grunn av 

avstandsreglene er det ikke mulig å dele stativ, heller ikke hvis 

du har glemt å ha med eget. 

X X X X 

Den enkelte er ansvarlig for at håndhygiene og rengjøring av 

utstyr man har vært i kontakt med desinfiseres både før og 

etter kontakt med utstyr og andre berøringspunkter. 

X X X X 

Kondens: Blåsere skal være spesielt oppmerksom på, og 

forsiktig med, kondens fra instrumentene. Kondens skal ikke 

tømmes på gulvet, men i medbrakt fille (disse deles ut ved 

prosjektstart og må medbringes til alle øvelser). Hender skal 

vaskes godt/desinfiseres etter behandling av kondens. 

X X X X 

 

 

Oppførsel i lokalet 

 

Tiltak Trinn 3 Grønt 

nivå 

Gult 

nivå 

Rødt 

nivå 

Ved ankomst, hold avstand og gå direkte til din dedikerte 

stol. 

  X X 

Ytterklær, instrumentkasse, sekker, vester etc. skal 

oppbevares på/under stolen under hele øvelsen. Store 

instrumentkasser som ikke får plass under stolen, vil få 

anvist plass for oppbevaring. 

  X X 

I pauser skal alle som har hard-cover pakke ned 

instrumenter. Dette gjelder også store instrumenter. De som 

X X X X 



har instrumentstativ kan benytte dette. Dette er for å unngå 

at andre kommer borti og tar på ditt instrument. 

Husk å holde god avstand til dine medmusikere i pausene. X X X X 

Etter endt prøve, pakk sammen sakene dine og forlat lokalet.  X X X X 

 

 

Det vises for øvrig til:  

Smitteverninstruks for øving og andre aktiviteter ved Barratt Due musikkinstitutt 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/ 

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/ 

 

IØ for BDM 19. august 2021 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/
https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/

