
Veileder til samtale om opphold i 
sentrum under koronapandemien

Velferdsetaten

Oslo kommune har innført tiltak for å bekjempe spred-
ning av koronasmitte. Disse reglene skjerpes nå inn og 
det er viktig å snakke med brukere og beboere om hva 
reglene er og hvordan de vil håndheves.

• Mange med rusproblemer har andre helseproblemer også. 
Det betyr at de kan være i risikogruppa for å bli alvorlig 
syk om de blir smittet av viruset. Å ta vare på seg selv og 
andre nå, betyr derfor å holde avstand.

• Reglene gjelder for alle innbyggere i Oslo.

• Alle som ferdes ute skal ha minst 1 meter avstand til andre 
mennesker.

• Oppsøker man en virksomhet eller butikk, skal ansatte og 
besøkende nå kunne holde 2 meters avstand.

• Det er ikke lov å stå sammen i grupper som er på mer enn 
fem personer. Og husk: reglen for en meters avstand gjel-
der også når vi står sammen med andre.

• Minn bruker på å bruke minst mulig tid i rusmiljøet, også 
når vedkommende er ute for å kjøpe rusmidler. Har han/
hun et sted å dra til, så gjør ferdig handelen og dra dit så 
raskt som mulig.

• Vurder substitusjonsbehandling sammen.  
Kontakt Lasso for mer informasjon. 

Tips til innhold i samtale



Politiet og oppsøkere i sentrum ser at det er spesielt utfor-
drende å forhindre ansamlinger i rusmiljøene. De appellerer nå 
til alle som jobber sosialfaglig blant disse gruppene om å ta en 
prat med mål om å øke forståelse og adferd i tråd med gjelden-
de regler. 

Velferdsetaten og våre 
brukerorganisasjoner har 
sammen utformet flyeren 
«huskeregler for å unngå 
koronasmitte på gata» til 
utdeling. Benytt samtalen 
til å dele ut denne flyeren 

og be gjerne bruker om å spre budskapet til sine venner.

Det kan være lurt å minne om at det fra fredag 27. mars er det 
faktisk ulovlig å oppholde seg i grupper på mer enn fem perso-
ner utendørs. Det gjelder alle i Norge og betyr at politiet kan 
bortvise eller bøtelegge. Dette kan oppleves som ekstra stig-
matiserende for våre grupper, og det er derfor viktig å minne 
om at dette gjelder alle. Også pensjonister på kafé eller barn 
og unge som spiller fotball på løkka.

Ta vare på hverandre!

Det viktigste målet er  
å ivareta liv og helse 
gjennom å redusere  
smittefare i miljøet.


