
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Anbefalinger smittevern loppemarked 
 
Mange korps ønsker å gjennomføre loppemarked i løpet av høsten. Norges 
Musikkorps forbund og Korpsnett Norge har utarbeidet noen anbefalinger for 
praktisk gjennomføring av loppemarked. Anbefalingene er basert på Covid-19-
forskriften og tilhørende relevante veiledere. 
 
Det er viktig for organisasjonene å presisere overfor medlemmene at hovedfokus er 
smittevern og å unngå spredning av smitte jfr restriksjoner og råd gitt av 
helsemyndighetene i Norge. Selv om loppemarked ikke omfattes av forskriften, 
anbefaler vi likevel at loppemarked følger retningslinjene for arrangement. De tre 
viktigste prinsippene for smittevern er gjeldende: God hånd- og hostehygiene, 
minimum en meter avstand og at syke personer skal holde seg hjemme. 
 
 

Forberedelse: 
• Legg en plan for god smittevernshåndtering 

• Sørg for at alle frivillige er kjent med gjeldende smitteverntiltak 

• Det bør oppnevnes en smittevernansvarlig. Smittevernansvarlig plikter å 
holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler og forskrifter om 
smittevern. 

• Vurder mulighet for kontantløs handel 

• Ta gjerne kontakt med lokale helsemyndigheter for vurdering om 
gjennomføring er smittevernfaglig forsvarlig. 

• Nyttige verktøy i planleggingen kan være:  
o Risikovurdering av arrangementer 
o Sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer 

 

 

Smittevern og hygiene: 
• Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle 

håndvaskstasjoner og toaletter 

• Sikre at det er tilstrekkelig antall hånddesinfeksjonspunkter tilgjengelig for 
besøkende 

• Heng opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene 

• Sørg for forsterket renhold av sanitæranlegg og hyppig berørte kontaktflater 

• Vurder bruk av hansker for salgspersonale 
 

Lokalet: 
• Lag et «enveiskjørt» loppemarked. Sørg for at besøkende går i en retning 

• Ha separat inn- og utgang 

• Sørg for god nok plass mellom salgsstedene slik at avstandskrav på 1 meter 
kan overholdes 

https://www.fhi.no/contentassets/541ddf1710324c02a635795428749389/200614_risikovurdering-av-arrangementer.pdf
https://www.fhi.no/contentassets/541ddf1710324c02a635795428749389/200614_sjekkliste-for-godt-smittevern-i-forbindelse-med-arrangementer.docx


 
 

Tel: 98 24 11 58 

Fax: 92 17 27 18 

 

Fakkelgården 
2624 Lillehammer 

musikkorps.no 

hedopp@musikkorps.no 

 

• Antall personer i lokalet samtidig bør ikke overstige 200. Bruk gjerne 
dørvakter som teller. 

• Ha en plan for organisering av eventuell kø på utsiden av lokalet 

• Vurder å introdusere merking på gulv for å sikre avstand i områder der det 
kan oppstå trengsel 
 

Kafe/matservering: 
• Matservering kan være gjenstand for økt smittespredning. Vurder derfor 

nøye behovet for kafè. 

• Servering av mat må foregå over disk, og skal ikke skje som buffet 

• Sikre tilgjengelig hånddesinfeksjon for besøkende og forsterket renhold på 
hyppig berørte kontaktflater 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


