
 
Smittevern 
Årets Blues in Hell vil være preget av smittevernstiltak.  
 
Blues in Hell 2021 arrangeres i tråd med nasjonale retningslinjer for smittevern.  

Det vil være krav om at du har gyldig koronasertifikat/ koronapass på arrangementet 

på Scandic Hell.  

 
Til de av dere som har hotellpakker, ber vi om at dere sjekker inn på hotellet før dere 
veksler inn festivalpasset til kontrollarmbånd. Dette utleveres i vår kontrolldesk. Årets 
armbånd er gullfarget med VIP trykk. For de som kan fremvise gyldig koronasertifikat/ 
koronapass (skannes via kontroll app.) så gis det også et grønt kontrollarmbånd 
som tegn for gyldig pass gjennom hele festivalen.  
 

For å få grønt koronasertifikat:  

- Har fått din første vaksine for tre uker siden eller er fullvaksinert. 

- Har vært smittet av Covid-19 i løpet av de siste seks månedene. 

- En negativ koronatest i løpet av de siste 24 timer. 
 

Ved å laste ned helsenorge appen 

https://apps.apple.com/no/app/helsenorge/id1108860468?l=nb  og registrere deg, 

kan du få tilgang til et slikt sertifikat.  

 

Dersom du ikke har app., ber vi deg sjekke at du kommer deg inn på din side på 

www.helsenorge.no , hvor du finner ditt koronasertifikat/ koronapass. Her trenger du 

Bank ID for å få tilgang. Vi anbefaler alle på det sterkeste å ha dette klart før dere 

ankommer, ettersom det vil gjøre arbeidet med å ta imot gjester langt smidigere og 

enklere. 

 
For deg som mot formodning ikke har gyldig koronasertifikat/ koronapass ved 
oppmøte, vil det være mulighet for hurtigtesting ved hotellet. Det tar inntil 15 min å få 
svar på prøven og ca. 1 time før testresultat loggføres i helsesystemet. Hurtigtest har 
en gyldighet på 24 timer og MÅ gjennomføres både i forkant av fredagens og 
lørdagens konserter.  

 
Dette gjøres på egen teststasjon ved Scandic Hell i samarbeid med «Din BHT». 
Negativt testresultat gir tilgang til festivalen via utdelt kontrollarmbånd med individuell 
dagfarge. Dette får du etter 15 minutter. Ved positiv test får du beskjed om å gå i 
isolasjon, og smittevernseksjonen i Stjørdal kommune får umiddelbar beskjed og 
smittesporing vil bli iverksatt.  

https://apps.apple.com/no/app/helsenorge/id1108860468?l=nb 
http://www.helsenorge.no/


Hurtigteststasjonen vil være åpen Fredag 14:00 til 17:00 og Lørdag 11:00 til 13:00 
hvis behov. Kommer du etter disse tidene vil du ikke få mulighet til hurtigtest fra 
festivalens side og dermed ingen adgang til konsertene om du ikke ordner dette selv. 
 
Alle festivalgjester, artister, frivillige og tekniske leverandører MÅ besøks registreres 
inn via Scandic Hell sitt system - QR/ app. Disse finner du ved inngang til 
festivalområdet. 
 
Det blir ingen faste plasser under arrangementet, men det legges opp til sitteplasser 

med avstander og servering ved bordene. Det vil være QR koder på alle bord og 

bordene er nummerert. Når koden scannes vil du få opp en meny hvor du bestiller 

det du ønsker, betaler og en servitør vil komme med din bestilling til det nummererte 

bordet der du sitter.  

 

Konsertene holdes i de store salene Hell Amfi og Hell Kongresshall på Scandic Hell.  

 

Torsdag 2. september er det åpningskonsert i Kimen kulturhus, og her gjelder regler 

for innendørs arrangementer uten krav om koronasertifikat/koronapass.  

 

 
 

Generelle smittevernstiltak 

1. Er du syk skal du holde seg hjemme. 
2. Skulle du utvikle luftveisinfeksjon før eller under festivalen bes du holde deg 

hjemme. 
3. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold. 
4. Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer 

Munnbind er frivillig å bruke ettersom det ikke er påbudt i Stjørdal kommune. 
 

Velkommen til en trygg og magisk festival.  


