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§ 1 Formål
Forskriftens formål er å fastsette hensiktsmessige smittevernfaglige tiltak for å hindre eller
begrense og motvirke smitte av Covid-19 i befolkningen og blant helsepersonell, beskytte
sårbare grupper og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og
omsorgstjenesten.
Lokal forskrift kommer i tillegg til reglene i Helse- og omsorgsdepartementets forskrift av 27.
mars 2020 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften).

§ 2 Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-,
underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs
Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller
fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant
annet:
a. Gruppeaktivitet ved treningssentre og lignende steder.
b. Museer.
c. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
d. Steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
e. Tros- og livssynshus.
f.

Svømmehaller. Likevel at følgende tilbud kan holde åpent:
1. Skolesvømming for grunnskolen.
2. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper
med arrangør.
3. Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er
en del av behandlingen.

Første ledd gjelder ikke:
a. Aktivitet i haller og gymsaler som ledd i grunnskoleopplæringen.
b. Begravelser.
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c. Gallerier og annen utsalg av kunst.
d. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på treningssentrene og
lignende steder.

§ 3 Antallsbegrensing i butikker og på kjøpesentre
Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i
lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokaler skal
beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å
sikre at kravet etterkommes.

§ 4 Kollektivreiser
Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel
benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonal regler og
retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.
Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i
kollektivtransporten bruke munnbind.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år og barn i barneskolen, eller
personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 5 Munnbind i taxi
Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. 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.
Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år og barn i barneskolen, eller
personer som av medisinsk eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

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

§ 7 Plikt til å bruke munnbind
Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn
husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentra,
på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sport- og fritidsaktiviteter.
Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.
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 anbefaling.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år og barn i barneskolen, eller for
de som av medisinske eller andre årsake ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets
anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

§ 8 Gjennomføring av alle arrangementer og sammenkomster
Rakkestad kommune følger nasjonal forskrift om smitteverntiltak m.v. ved koronautbrudd
(covid-19-forskriften) jf. kap. 5, § 13 – 13e.
Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)
Likevel fraråder Rakkestad kommune frem til 18.1.2021 at det gjennomføres arrangementer
og sammenkomster.

§ 9 Karantene
Innbyggere og besøkende i Rakkestad kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende
karantenereglene.
Innbyggere i Rakkestad kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen
bolig.
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§ 10 Ansvar
Rakkestad kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 11 Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft 5.1.2021 og gjøres gjeldende til og med 18.1.2021.
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