
 
  
 Til: Storrepresentant/OM/HM/HP    Oslo 11. mars 2020 
 Kopi: DSS, Sekretær 

 

OPPDATERT INFO - CORONA  
Storlogen følger nyhetsbildet nøye for å kunne gi retningslinjer og igangsette 
nødvendige tiltak   
 

• Vi var tidlig ute med anbefalinger om hygienetiltak i alle Ordenshus. Dette er 

av stor betydning og må gjennomføres systematisk. 

• Håndhygiene og bruk av desinfiserende midler ble pålagt brukt 

• Håndhilsning skal ikke forekomme 

• Hosting må skje i papirlommetørkle eller i albukroken. 

Personlig ansvar for egen og andres helse er nå viktig å vurdere. Dersom det er 
sannsynlig at man har blitt smittet, avstår man fra å møte i logen. 
 
Er man i en utsatt helsetilstand i forhold til å bli syk av viruset, må en selv ta ansvar 
for egen helse. 
 
Nevnd for omsorg må forsikre seg om at besøk til gamle og syke ikke medfører en 
økt risiko for smittespredning. Kontakt pr telefon er å foretrekke. 
 
Søster-/broderkjeden gjennomføres ikke. Avkreving av terminpassordet og 
gradpassord bør sløyfes. 
 
 
Er det økt smittespredning i et område, må OM/HM/HP i samråd med DSS avgjøre 
om det er fornuftig å avlyse et konkret møte. 
 
Fellesaktiviteter som samler et større antall mennesker på et avgrenset område, bør 
vurderes avlyst. 
 
Risikovurderinger må gjøres lokalt og i samråd med DSS. Arrangement med fler enn 
100 deltakere frarådes. 
 
Storlogen vil forbeholde seg retten til å endre og forsterke tiltakene på kort varsel og 
ber om at man følger nøye med på informasjon som gis i presse og gjennom våre 
kanaler for informasjon. 
 
  



 
Pr. 10. mars sier Folkehelseinstituttet følgende om tiltak i f m begrensing av smitte: 
 
Vi er i en ny fase av epidemien nå. Vi ser at de som er rapportert smittet, fortsatt 
hovedsakelig er relatert til reiser. Men det er samtidig et økende antall smittede der vi 
ikke har klart å finne smittekjeden. Dette betyr at vi nå er i begynnelsen av den fasen 
der vi ser smitte i befolkningen som vi ikke kan følge, og det er nødvendig å innføre 
nye tiltak. I tillegg til god håndhygiene og gode hostevaner som er viktig i alle 
epidemiens faser, anbefaler vi nå kontaktreduserende tiltak så som økt bruk av 
hjemmekontor og fleksitid der dette er mulig, og å avlyse store arrangementer der 
mange samles tett. 
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