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Fotografbedrifter med studio plikter å sette seg inn
Folkehelseinstituttets (FHI) veileder for virksomheter
med en-til-en kontakt som frisører, kroppspleie mv.
I tillegg må enhver virksomhet følge oppdaterte
nasjonale og kommunale retningslinjer om hvorvidt
de kan holde åpent eller er pålagt stengt.
Denne informasjonen er et tillegg til FHIs veileder
og tilpasset ulike arbeidssituasjoner relevant for
fotografer.
Studiofotografer tilhører kategori for virksomheter
med en-til-en kontakt, mens de som i tillegg har butikk
må overholde regler som gjelder for butikk/
næringsvirksomhet.
Det er bedriftens ansvar i henhold til Helse- og
omsorgsdepartementets Covid-19 forskrift å sørge for
at smitterisikoen for koronavirus minimeres.
Covid-19-forskriften kommer i tillegg til eksisterende
lover og forskrifter som gjelder for bransjen, og den
enkelte bedrift er selv ansvarlig for å iverksette rutiner
og kartlegge risikopunkter i sin virksomhet for å
ivareta ansatte og kunder.

Trygg fotografering for fotograf og kunde starter før ankomst
• Sørg for å informere kunden om at alle som besøker studioet må være
helt friske, ikke sitte i karantene eller isolasjon.
• Oppfordre kunden til at færrest mulig møter til avtale.
• FHI har egne råd for risikogrupper på sine nettsider.

Kontaktsporing og smittevernstiltak ved mulig smitte i
virksomheten
• Virksomheten er pålagt å medvirke til kommunelegens
smittevernarbeid, ved å dele oversikt over timer/kunder, samt
kontaktinformasjon til kunder og ansatte to uker tilbake i tid.
• Dersom en kunde eller ansatt/lærling utvikler infeksjonssymptomer i
løpet av en fotografering avbrytes fotograferingen umiddelbart.

Smittevern/hygienetiltak i studio
• Informasjonsplakat/-skjerm om smittevern og bedriftens smitte- og
hygienerutiner skal være lett synlig ved inngangspartiet.
• Munnbind skal benyttes av både fotograf og kunde (unntatt under
selve fotograferingen).
• Fotograf må sørge for å ivareta avstand på 1 meter (i visse områder
2 meter) mellom alle personer som oppholder seg i virksomhetens
lokaler.
• Fysisk berøring skal om mulig unngås, og det er viktig å alltid ivareta
god håndhygiene.
• Kunden må ved ankomst gjennomføre vask/desinfeksjon av hender.
• Bedriften skal sørge for at alle kontaktflater blir vasket/desinfisert
hyppig gjennom arbeidsdagen.
• Blader, magasiner og leker ol. fjernes fra resepsjon/venteområde.
• Drikke serveres direkte til kunde, ikke sett frem for selvbetjening.

Kasse/betaling – tiltak:
• Kontant betaling bør unngås.
• Kunden oppfordres til å betale med kort/vipps eller faktura.
• Vaske/desinfisere kortautomat etter hver kunde.

Kundetoaletter – tiltak
• Vaske toaletter jevnlig gjennom arbeidsdagen, og helst etter hver
kunde.
• Engangs tørkepapir og såpe/desinfeksjonsmiddel skal være tilgjengelig.
• Det anbefales å ha adskilt toalett for kunder og ansatte dersom det er 		
mulig.

Vask av objekter og tekstiler – tiltak:
• Ved baby/barnefotografering benyttes ofte objekter/leker.
Disse objektene må rengjøres/desinfiseres grundig etter hver kunde.
• Kunden oppfordres til å ta med egne leker, tepper, saueskinn for
babyfotografering.
• Tøy vaskes på høyest anbefalte temperatur.
• Kamera/utstyr skal rengjøres jevnlig på en forsvarlig måte.

Ansatte – tiltak:
• Alle ansatte/lærlinger skal ha en grundig gjennomgang av
arbeidsprosesser og anbefalte smitteverntiltak for å unngå smitte.
• Ansatte/lærlinger seg imellom skal også overholde regel for avstand, 		
minst 1 meter (i noen områder gjelder regel på 2 meter). Regel om
avstand gjelder også på pauserom og ved de ulike arbeidsprosessene.
• Håndhygiene bør utføres før ansatte benytter kjøkken/spiserom.
• Ansatte/lærlinger skal utføre håndhygiene før og mellom hver
kundekontakt. Husk også håndhygiene ved avbrudd i arbeidsoppgaver.
• Ansatte/lærlinger er pålagt å benytte munnbind i kontakt med kunder 		
innendørs.

Kvalitetssikring og oppfølging av bestemmelser og
retningslinjer
• Bedriften skal dokumentere at smittevern og hygienebestemmelsene
er gjennomgått og at prosedyrer er utarbeidet og følges.
• Dokumentasjon må kunne fremlegges på oppfordring fra
kommunelege eller andre helsemyndigheter.

Andre forhold
• Det må tas ekstra forholdsregler ved fotografering av nyfødte og
babyer, og nærkontakt med baby må skje via foreldre, ikke direkte
med fotograf.
• Gruppefotografering i barnehager og skoler kan kun gjennomføres
ved lavt smittetrykk og kun innenfor barnas kohorter.
• Ved høyt lokalt smittetrykk må kommunelege/smittevernkontor i
kommunen kontaktes for å avklare om baby- barnehage-,
skolefotografering kan gjennomføres.
• Det oppfordres til utendørs fotografering i barnehager og skoler der
hvor det er mulig. Sørg for å følge de til enhver tids gjeldende
anbefalinger og påbud/forbud som gjelder nasjonalt og lokalt.
• Utendørs fotografering reduserer risikoen for smitte, og anbefales
alle typer portrettfotografering der det er mulig.

Informasjonsmateriell
• NFF har utarbeidet en plakat med smitteverninformasjon som alle
medlemmer fritt kan benytte i studio eller andre relevante steder.
Plakaten kan lastes ned her.

Nettsider om korona:
• fhi.no • arbeidstilsynet.no • nav.no • helsedirektoratet.no

Tusen takk!
• NFF vil takke fotograf og sykepleier Sara Heikkilä for gode råd og
hjelp i utarbeidelsen av denne veilederen.
• I tillegg er vi takknemlige for at NFVB ga oss tilgang til deres
bransjeveileder, salong-guiden, hvor vi hentet nyttig praktisk
informasjon.
• Faktainformasjon er hentet fra Folkehelseinstituttet (FHI) og
Helsedirektoratet og er gjennomgått med kommentarer av en
fagperson hos FHI (siste gang 13.04.21).
Dersom dere har spørsmål til veilederen, ta gjerne kontakt på
post@fotografforbundet.no
Heidi Thon, Daglig leder – Norges Fotografforbund		

