Midlertidig lokal forskrift om smitteverntiltak i
Nord-Aurdal kommune, Innlandet
Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Nord-Aurdal kommune 25. mars 2021, med hjemmel i
lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 4-1 og
delegert fullmakt fra kommunestyret i sak 006/21 den 4. februar 2021.

§ 1 Formål
Formålet med forskriften er å hindre eller avgrense smitte av koronaviruset (SARS-CoV-2),
gjennom tiltak som er tilpasset forholdene, i en periode med økende smittetall.
Lokal forskrift kommer i tillegg til reglene i Helse- og omsorgsdepartementets gjeldende
forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet, Forskrift om smitteverntiltak mv. ved
koronautbruddet (covid-19-forskriften)

§ 2 Virkeområde
Forskriften gjelder i Nord-Aurdal kommune og omfatter alle personer, organisasjoner og
virksomheter med fast eller midlertidig opphold i Nord-Aurdal kommune.

§ 3 Påbud om bruk av munnbind på følgende steder
Det er påbudt å bruke munnbind, uavhengig av avstand til andre:
a) i alle butikker og kjøpesenter, inkludert fellesarealer ved kjøpesenter. Plikten gjelder
både for kunder og ansatte.
b) ved serveringssteder. Plikten gjelder for ansatte når de er i lokaler der det oppholder
seg gjester, og for gjester når de ikke sitter ved bordet.
c) for reisende med kollektivtransport, og for sjåføren når det er passasjerer i
transportmiddelet. Ved skoleskyss er munnbind en anbefaling, men ikke et påbud.
d) for passasjerer i taxi og for sjåfør når det er passasjer i taxien. Munnbindet skal tas på
før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og
passasjeren har gått ut av taxien.
e) for besøkende ved innendørs arrangement i tros- og livssynshus. Arrangør skal
registrere navn og telefonnummer på de som er tilstede på arrangementet. Når
arrangør ikke kjenner den besøkende, skal arrangør kreve legitimasjon.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke ansatte der det i kombinasjon med forsvarlig
avstand er iverksatt tilsvarende smitteverntiltak som bruk av visir, skillevegger o.l., i henhold
til anbefalinger fra folkehelseinstituttet.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske
årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 4 Avstandsregler i skiheisanlegg
Eier av skiheisanlegg skal sørge for at det er minst én meters avstand mellom publikum i kø
ved heis, i heis o.l, når disse ikke tilhører samme husstand/kohort.
Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet blir overholdt.
Utenfor selve skiheisområdet gjelder den nasjonale anbefalingen om to meters avstand
mellom personer som ikke tilhører samme husstand/kohort.

§ 5 Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift, avstand og antallsbegrensning
Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift i ulike virksomheter følger av Helse- og
omsorgsdepartementets forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19forskriften).
Antallet kunder/besøkende skal beregnes utfra størrelsen på lokalet, slik at det er mulig å
holde minst to meters avstand til enhver tid.
Virksomheten skal om nødvendig gjennomføre vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

§ 6 Deltakelse på arrangementer
Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på innendørs arrangementer, med unntak av:
a) gudstjenester og livssynssamlinger. Den nasjonale anbefalingen er å ikke delta på
slike samlinger utenfor egen kommune.
b) seremonier ihht covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstav d (for eksempel
begravelse)
Krav om munnbind jf § 3 bokstav e, samt to meter avstand mellom personer som ikke
tilhører samme husstand/kohort gjelder.
Covid-19-forskriften § 13 definerer hva som regnes som arrangementer; Forskrift om
smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet § 13 (covid-19-forskriften)

§ 7 Plikt til å følge smittevernregler som gjelder i hjemkommunen
Tilreisende til Nord-Aurdal kommune, som kommer fra områder med strengere
smittevernregler, skal følge reglene som gjelder der de kommer fra.

§ 8 Nasjonale råd for påsken
Regjeringen har gitt særskilte anbefalinger for påsken som forventes overholdt ved opphold i
Nord-Aurdal kommune.

§ 9 Ansvar
Nord-Aurdal kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 10 Straff
Forsettlig eller grovt uaktsomt brudd på denne forskriften er straffbart, jf. lov 5. august 1994
nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 8-1.

§ 11 Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft 25. mars 2021 kl. 15.00 og gjelder til og med 7. april 2021.
Nord-Aurdal kommune kan når som helst endre, forlenge eller oppheve forskriften.

