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Begrepsavklaring 
Sammenhengen mellom koronaviruset og Covid-19 er slik: 
Koronaviruset (SARS-CoV-2) forårsaker sykdommen Covid-19 (Coronavirus disease -19). 
Kilde: Helsedirektoratet. 

 
Håndtering av fempersonsregelen 
I Forskrift om smitteverntiltak (Covid-19) forskriften) § 4 heter det at Helsedirektoratet gir 
anbefalinger om fysisk avstand som skal holdes mellom personer og begrensninger på antall 
personer som kan samles i en gruppe. På forespørsel til Helsedirektoratet i dag viser de til at det 
kommer et skriv til kommunene med veiledning om gruppebegrensning ute, mest sannsynlig over 
helgen. Veiledningen skal ha en særlig henvisning til gravferder. Vi erfarer at noen steder har 
ansvarlig for seremonien valgt å forta jordpåkastelsen inne for å redusere gruppen av pårørende 
som følger til graven. Uansett er det viktig å ha oppmerksomhet på avstandskravet, også ute. 

 
Smittemerke  
Virke gravferd opplyser at kister hvor det er benyttet morspose merkes med koronamerket, 
eventuelt med annet merke.  Koronamerket er et lite, og nøytralt symbol, tre dråper på blå bunn, 
som trykkes på kistelappen, og som gir viktig melding til ansatte i byråer, på krematoriet og på 
gravplass slik at de kan ta nødvendig forholdsregler. På grunn av ulike rutiner rundt omkring, vil det 
være flere kister som har koronamerket / annet merke enn antall personer som er døde av Covid-19. 
 
Dette er et koronasymbol. 

 
 

Registrering av kiste med morspose i gravregistrene 
Både fagsystemet Ecclesia og Gravlund har rigget en funksjon for registrering av kistegrav hvor det er 
gravlagt kiste med morspose. Dette er gjort som en føre var ordning mht fredningstid. En forventer 
at de nedbrytbare posene ikke vil kreve forlenget fredningstid. Skulle det likevel vise seg å være 
nødvendig vil en med dette opplegget enkelt få oversikt over hvilke graver dette gjelder. Det jobbes 
nå med å kartlegge om alle morsposene som er i markedet er nedbrytbare.  

 
Spørsmål om munnbind 
Spørsmål til Helsedirektoratet 
Vi tenker på de som arbeider ved krematoriene og som oppholder seg en del inne på 
driftsbygningene på gravplassene. I veilederen understreket vi avstands- og tidskravet, samt 
hygienekrav. Men hva med en situasjon hvor en av de ansatte er smittebærer, uten å vite det. Vil 
munnbind forhindre overføring av smitte i en slik situasjon? Vil det eventuelt være et ubehag å gå 
med munnbind hele dagen – og hvor ofte bør det i så fall skiftes ut? 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-27-470


Svar: 
Ja, munnbind kan på generelt grunnlag forhindre at en smittsom person sprer smitten til andre. 
Grunnen til at vi ikke anbefaler bruk av munnbind til befolkningen generelt er at det nok øker risiko 
for smitte. Et munnbind er ubehagelig å ha på seg en hel dag. Munnbindet fører til at folk tar seg i 
ansiktet oftere, for å klø, rette på munnbindet osv. All denne kontakten med ansiktet er akkurat det 
vi vil unngå. Jeg tror nok ikke det å la ansatte gå med munnbind for å forhindre smitte fra en 
eventuelt asymptomatisk person er en løsning som kommer til å bidra til å redusere smitte i stor 
grad. 
Kilde: Helsedirektoratet 
 

Hva menes med nærkontakt? 
I forskrift om smitteverntiltak defineres nærkontakt slik i § 3. 
Med nærkontakt menes i denne forskriften, kontakt med andre personer med mindre enn to meters 
avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. 


