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Landslagets medlemslag 

 

Trondheim, 10.03.2020 

 

Vår referanse: 

 

Forholdsregler ved utbrudd av smittsomme sykdommer med særlig vekt på utbruddet 

av coronaviruset Covid-191 

 

BAKGRUNN 

I forbindelse med utbrudd av coronaviruset Covid-19 har Landslaget for lokalhistorie funnet det 

nødvendig å gi noen råd som vi ber våre medlemslag følge i den nåværende situasjon og i tilfelle 

lignende utbrudd i fremtiden. 

Det fokuseres i dette dokumentet på coronavirus, og i særdeleshet på det dagsaktuelle Covid-

19 viruset. Men de råd som gis gjelder også andre virus som smitter på samme måte. 

 

CORONAVIRUSET (CoV)  

Coronavirus utgjør en stor familie virus som kan forårsake sykdom som spenner fra vanlig forkjølelse 

og lett influensa til alvorligere sykdommer.  

Vanlige symptomer på at man er smittet er luftveisinfeksjon, feber, sår hals, hoste, 

kortpustethet og generelt pustebesvær. I mange tilfelle gir viruset kun symptomer som en vanlig 

forkjølelse eller mild influensa. I mer alvorlige tilfeller forekommer lungebetennelse, nyresvikt og 

SARS (Severe Acute Repiratory Syndrome). De over 65 år, og personer som er svekket av 

underliggende kroniske sykdommer, er særlig utsatte grupper.  

Inkubasjonstiden, dvs. den tid det går fra man blir smittet til man eventuelt blir syk, er ikke 

endelig fastslått. WHO anslår (pr. 19/02/2020) inkubasjonstiden til 5-6 dager, men at den kan variere 

fra 0-14 dager. 

 

 
1 Kilder: 1 Folkehelseinstituttet (FHI), 2 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 3 Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC), World Health Organization (WHO).  
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HVORDAN SMITTER COVID-19 VIRUSET? 

Covid-19 smitter på tre måter: 

- Gjennom luften ved at den som er smittet nyser eller hoster slik at viruset kommer i kontakt 

med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos andre. 

- Ved direkte kontakt, som for eksempel håndhilsning og klemming. 

- Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller klær, og andre 

kommer i kontakt med gjenstanden. For eksempel at man tar i et dørhåndtak etter at dette fått 

overført smitte. Viruset kan også overleve på og overføres fra klær. 

 

FAKTORER I FORBINDELSE MED HISTORIELAGSARBEID SOM BIDRAR TIL AT 

SMITTERISIKOEN ØKER 

I vår virksomhet samles vi til sosiale arrangementer. Ved slike sammenkomster forekommer direkte 

kroppskontakt, som for eksempel håndhilsning, men også der nærheten til hverandre er stor, øker 

smittefaren. En stor andel av medlemmene i historielagene faller aldersmessig i gruppen av personer 

som er spesielt utsatt for å bli alvorlig syke om de skulle bli smittet. 

 

FOREBYGGENDE TILTAK 

- Unngå å hoste eller nyse direkte mot andre. Bruk papirlommetørkle og kast lommetørkle etter 

bruk. Eller bruk albuekroken hvis du ikke har papirlommetørkle. 

- God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre overføring av smitte. Vask 

hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann. 

- Desinfeksjonsmiddel (Antibac eller lignende) er et godt alternativ når håndvask med såpe og 

vann ikke er mulig, men har redusert effekt dersom hendene er synlig skitne eller våte. 

- Forsøk å holde minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer som hosting og 

nysing. 

- God mathygiene. WHO anbefaler at egg og kjøtt gjennomstekes/-kokes.  

- De med sykdomstegn, eller som mistenker at de kan være smittet, bør ikke oppsøke sosiale 

arrangementer.  Ta kontakt med fastlegen for avklaring om smitte. Det samme gjelder de som 

har familiemedlemmer som er syke eller mistenkes å være smittet. 

- Helsemyndighetene anbefaler ikke bruk av munnbind utenfor helsetjenesten. 
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Andre anbefalte tiltak: 

- Sørg for nok såpe ved alle vasker og hånddesinfeksjon der det ikke er mulig å vaske seg i 

vann, eksempelvis ved innganger til møterom. Gjør det til en vane å vaske hendene før man 

går inn i møter og før man går for å spise. Vurder hyppigere renhold av lokaler. 

 

TILTAK ETTER UTBRUDD 

De enkelte lag rådes til å ta en løpende vurdering om gjennomføring av møter. Vi vet om lag som har 

avlyst sine årsmøter og andre arrangementer der flere samles. Det er det enkelte historielags ansvar å 

avgjøre, men følg godt med på situasjonen i nærmiljøet.  

 

SENTRALE HELSEMYNDIGHETER 

Folkehelseinstituttet leder det faglige arbeidet knyttet til infeksjonssykdommer på nasjonalt plan og 

sørger for løpende oppdatering på sine internettsider når utbrudd skjer. Der finnes også informasjon 

om smittsomme sykdommer av mer generell art. Mer informasjon om Covid-19 og andre 

virussykdommer finnes på www.fhi.no.  

Nasjonal beredskapsplan pandemisk influensa (2014) kan lastes ned fra Regjeringens 

nettsider: www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/hod/pla/2006/0001/ddd/pdfv/273635-

beredskapsplan_pandemi.pdf 

 

 

På vegne av Landslagets styre 

 

 
Tor Anders Bekken Martinsen 

Generalsekretær 
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