Lokal forskrift om smitteverntiltak i Sigdal kommune for å
forebygge lokalt smitteutbrudd
(Innføres i forbindelse med utbrudd av: Koronaviruset SARS-CoV-2 og sjukdommen covid-19)
endret: 19/11-20, Kriseledelsen i Sigdal kommune

§ 1 Karantene/Isolasjon
Innbyggere og besøkende i Sigdal kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende
karantenereglene.
Innbyggere i Sigdal kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene og/eller isolasjon i egen
bolig.
Fritidsbeboere som utvikler symptomer under karantene bør reise til og oppholde seg i sin
bostedskommune. Fritidsboligen bør ikke benyttes til isolasjon.
Kriseledelsen i Sigdal kommune gis fullmakt til å skjerpe tiltakene i § 1 tredje ledd, dersom nasjonale
føringer eller smittesituasjonen i Sigdal og omegn tilsier dette.

§ 2 Private sammenkomster
Det er ikke tillatt å ha mer enn 5 gjester ved private sammenkomster i tillegg til husstandens
medlemmer.
Det avgrenses ytterligere ved at det ikke er lov å arrangere eller delta på private sammenkomster
med mer enn 10 deltakere til stede. Dette gjelder både sammenkomster utendørs eller innendørs, på
offentlig sted, i leide/lånte lokaler og i private hjem.
Selv om antall deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private
sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand.
Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle tilstedeværende er fra samme husstand.

§ 3 Gjennomføring av arrangementer/møtevirksomhet
Det er ikke tillatt å gjennomføre innendørs eller utendørs arrangementer. Definisjonen av
arrangement i covid-19-forskriften gjelder. Dette omfatter blant annet kultur- og
idrettsarrangementer, seminarer, konferanser, kurs, midlertidige markeder og private
sammenkomster som pågår innendørs eller utendørs på offentlig sted eller i lokaler og arealer som
leies eller lånes ut. Møtevirksomhet, konferanser, seminarer og andre faglige sammenkomster
omfattes av forbudet, inkludert bespisning og tilstelninger i forbindelse med slike sammenkomster
uavhengig av antall deltakere.
Det gjøres unntak for juridiske og religiøse seremonier. For begravelser/bisettelser er det tillatt med
inntil 50 personer med fast seteplassering/benkeplassering under hele arrangementet.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst en meters
avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er
fastmonterte seter.
Møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole omfattes ikke av
forbudet så lenge avstand på minst to meter kan overholdes.
For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid19-forskriften) §§ 13 til 13 d.

§ 4 Stenging av visse typer aktiviteter, virksomheter og lokaler
Det innføres forbud mot breddeidrett og fritidsaktivitet for voksne over 20 år i idrettshaller og andre
steder innendørs. Forbudet gjelder også korøvelser og andre innendørs fritidsaktiviteter.
Idrettslagene oppfordres på det sterkeste til å stanse all breddeidrett for voksne utendørs.
Å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger
eller lignende tillates ikke.
For breddeidrett for barn og unge under 20 år gjelder følgende:


Treninger innenfor kommunegrensen kan gjennomføres i henhold til de retningslinjer som
gjelder for bruk av idrettsanleggene.



Alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende avlyses for å begrense
nærkontakten med andre mennesker fra andre lag og kommuner. Det inkluderer også
treningskamper og seriekamper.



Å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser,
samlinger eller lignende tillates ikke.



Å delta på treninger i Sigdal fra andre kommuner tillates ikke.



Det oppfordres til å minimere bruken av garderober.



Personer som ikke er direkte knyttet til treningsaktiviteten skal ikke være tilstede på
treninger.

De følgende virksomhetene og lokalene skal inntil videre være stengt:





Samfunnshus, forsamlingshus og grendehus
Kino
Svømmehaller
Ungdomsklubber

Kriseledelsen i Sigdal kommune har fullmakt til å skjerpe eller lette tiltakene i § 4 dersom
smittesituasjonen i Sigdal og omegn tilsier dette.
For aktiviteter som fortsatt er tillatt, gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv.
ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §§ 13 til 13 d, 15b.

§ 5 Plikt til å bruke munnbind
Avstand mellom mennesker er avgjørende og beskytter primært mot overføring av smitte.
Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, skal det brukes munnbind i butikker, i
fellesarealene på kjøpesentre, i kiosker, i bensinstasjoner, på serveringssteder, i tros- og livssynshus
og i lokaler for fritidsaktiviteter.
Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er
mulig å holde en meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder
hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i
henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
Det er påbudt med munnbind både for sjåfør og passasjer i drosje.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år og ved skoleskyss for ungdom til og
med ungdomsskolealder. Unntaket gjelder også for de som av medisinske eller andre årsaker ikke
kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

§ 6 Hjemmekontor
Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.
Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i
virksomheten er gitt ansatte.
For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser, i møter, og på
kurs, seminarer o.l.

§ 7 Serverings- og skjenkesteder og butikker
Serverings- og skjenkesteder i Sigdal kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til
forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak
mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).
Det innføres generell skjenkestopp etter klokken 22:00.
Ved serveringssteder har ansatte en plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor
gjestene har tilgang. Besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde en meters
avstand til andre enn husstandsmedlemmer, med unntak av kortvarige passeringer til andre.
Serveringssteder pålegges å registrere samtlige besøkende med navn og telefonnummer.
Registreringen skal lagres i 14 dager og deretter slettes. Dersom gjester ikke ønsker å la seg registrere
skal de bortvises.
Kommunen kan stenge de serveringsstedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig
forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje og femte ledd
annet punktum.
Butikker og kjøpesentre skal legge til rette for at det minimum er to meters avstand mellom kunder.

§ 8 Kollektivreiser
Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport ved avganger med stor trafikk. Dersom
kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende
nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende. Nasjonale
avstandsregler skal overholdes.
Reisende i kollektivtransport skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.
(Se for øvrig § 5 om plikt til å bruke munnbind)

§ 9 Ansvar
Sigdal kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 10 Ikrafttredelse, varighet og delegert myndighet
Denne forskriften trer i kraft fra vedtakstidspunktet i kommunestyret, og gjelder inntil videre.
Formannskapet i Sigdal kommune har delegert myndighet til å oppheve forskriften helt eller delvis.
Kriseledelsen får delegert myndighet til å skjerpe bestemmelsene i forskriftens § 1 tredje ledd
dersom nasjonale føringer eller smittesituasjonen i Sigdal og omegn tilsier dette.
Kriseledelsen har i samråd med kommuneoverlegen i Sigdal kommune delegert myndighet til å
skjerpe eller lette bestemmelsene i § 4.

