
Retningslinjer for Natteravnene i Oslo sentrum 

under Covid-19 epidemien 
 

Retningslinjene gjelder alle aktivitetene i Oslo sentrum frem til annen beskjed er gitt* 

 

Smittevern 

Hold avstand (1-2m) til andre natteravner både inne og ute. Husk på hyppig håndvask 

og bruk av hånddesinfeksjon når såpe og vann ikke er tilgjengelig. Natteravner som 

føler seg syke eller har forkjølelsessymptomer kan ikke møte til vandring. 

 

Gruppeinndeling 

En gående gruppe består av max 3 personer, og vandrerne må passe på å holde god 

avstand mellom seg. Sjåfører bemanner bilen alene.  

 

På vandring 

Hold avstand til publikum. Vi skal unngå fysisk kontakt med andre på vandring, det 

inkluderer å ikke bistå med førstehjelp, legevaktkjøring etc. Oppgaven vår under 

pandemien er først og fremst å være synlige, å observere, og å melde tilbake til våre 

samarbeidspartnere om det vi observerer. 

 

Matservering 

Vi har ikke anledning til å lage mat på natteravnkontoret. For å begrense 

smittemuligheter kommer vi heller ikke til å benytte oss at mattilbudene våre på Egon 

og McDonalds. Natteravner som vil spise mat på vandring må ha med egen mat og 

spise på kontoret. 

 

Bruk av bilene 

Sjåføren bemanner bilen alene, bildørene skal derfor alltid være låst. Bilen brukes som 

en rullende observasjonspost, og vi skal IKKE bistå med hjemkjøring eller kjøring til 

legevakt. Vi ber om bistand fra politi/ambulanse ved behov. Sjåføren kan holde 

kontakten med andre sjåfører/grupper via handsfree videosamtale på mobil. 

Før og etter kjøring skal følgende overflater desinfiseres med overflatesprit 

● Ratt 

● Girkule 

● Innvendige og utvendige dørhåndtak som har vært i bruk 

● Sikkerhetsbelte 

● Knapper og touch-display 



Transport til/fra vandring 

Vi oppfordrer til å unngå bruk av offentlig transport for de som kan gå eller kjøre til 

vandring. Vi bruker ikke offentlig transport under vandringen. 

 

Hansker/smittevernutstyr 

Vær flinke til å bruke antibac, men disse må leveres tilbake etter vandring! Vi har 

ikke nok til at alle kan ta med seg antibac hjem. Bruk engangshansker hvis du skal 

være i kontakt med noe som kan bære smitte, men kast hanskene etter 

bruk. IKKE bruk engangshansker hele vandringen, da det sprer smitte mer enn det hindrer.  

Bruk eventuelt egne hansker hjemmefra. 

 

 


