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SMITTEVERNREGLER VED OSLO TEATERSENTER
per 7. september 2020
Kjære leietakere,
Etter to måneder med usikkerhet mht. til driften av Oslo teatersenter kan vi endelig ønske dere
velkommen tilbake, det er vi veldig glade for! Hverdagen her på senteret blir litt annerledes
enn før. Vi må fortsatt følge myndighetenes smittevernregler når vi åpner.
Jeg har vært i dialog med Bydelsoverlegen i Gamle Oslo om hvordan vi skal forholde oss til
reglene her på Oslo teatersenter:
ANTALL OG AVSTAND
Vi følger anbefalingene for sportsgrupper, kor og teater. Det er anbefalt én (1), helst to (2)
meters avstand mellom alle personer i et rom opp til 50 personer, så langt rommets størrelse
tillater det.
Pga. størrelsen på studioene ved Oslo teatersenter skal maks antall mennesker i et studio
være 15 personer.*)
*) For barn og ungdom (t.o.m. 19 år) gjelder følgende regler:
• Gruppe på inntil 20 personer i samme rom
• Normal fysisk kontakt tillatt
• Unnak fra avstandskravet på 1 meter
KRAV OM VASK MELLOM HVER GRUPPE
Oslo teatersenter blir grundig rengjort av rengjøringsfirmaet Omsorgsbygg hver morgen.
I tillegg til dette har vi fått beskjed fra Bydelsoverlegen om at gulv og kontaktpunkter som
dørhåndtak, lysbrytere og lignende, må rengjøres mellom hver gruppe som bruker rommet.
Dette er en utfordring økonomisk og tidsmessig for oss. For å kunne fortsette å leie ut
prøvelokaler på kveldstid må gruppene som leier i tidsbolken 09.00-19.30 rengjøre sitt
studio etter øvelsen.
Enkle rengjøringsinstrukser og utstyr vil stå klart i hvert studio. Vi estimerer at hver gruppe vil
bruke ca ti minutter på rengjøringen av sitt studio.
BEGRENSET BRUK AV LOKALENE
For å begrense smittefare vil det ikke være mulig å benytte fellesområdene. Det er kun lov å
oppholde seg i det studioet dere har bestilt.
Fellesareal: Kjøkkenet og sittegruppene er stengt, og glass, bestikk etc. er fjernet. Ingen skal
oppholde seg i fellesarealet.
Toalettene: er åpne. Disse blir desinfisert av rengjøringsbyrå og admin. flere ganger daglig.
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Sko: Ta av skoene rett utenfor studioet dere leier, slik at vi forhindrer ansamlinger av sko og
personer i inngangskorridoren vår.
Måltid: Lunsj skal spises inne i studioet. Mat, kaffe og te må være medbrakt.
Lager: Pga. smittefare vil det ikke være mulig å oppbevare scenografi og annet i felleslageret.
Alt dere trenger under prøvene må derfor fraktes til og fra Oslo teatersenter daglig.
Stollageret er stengt. I hvert studio vil det derfor permanent være noen stoler og et bord.
Om dere har behov for flere stoler/bord, kontakt administrasjonen.
GRUPPEANSVARLIG, OG VARSLING VED SMITTE
Hver gruppe skal ha en ansvarlig person som har ansvaret for at reglene overholdes. Det skal
gis beskjed til administrasjonen hvem dette er i gruppen.
Den ansvarlige skal sørge for at:
• Alle til enhver tid under øvelsen har én (1), helst to (2) meters avstand.
• Dersom en i rommet får påvist koronavirus skal alle i gruppen varsles og gjennomføre
en ukes karantene. Oslo teatersenter skal også varsles omgående.
• Ingen med luftveisinfeksjoner kommer til Oslo teatersenter.
• Rengjøringsrutinene beskrevet ovenfor blir gjennomført.
KONTAKT
Vi ser frem til å tilby våre leietakere lokaler for sine aktiviteter igjen. Ta gjerne kontakt med oss i
administrasjonen hvis dere har spørsmål ang. smittevernreglene senteret må forholde seg til.
Vennlig hilsen
Ina Kobbevik Brundtland
Daglig leder
Oslo teatersenter
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