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Forskrift om forebygging av koronasmitte, Fredrikstad kommune, Viken 

Dato 06.01.2021 

Ikrafttredelse 08.01.2021 kl. 00.00 

Gjelder for Fredrikstad kommune, Viken 

Hjemmel LOV-1994-08-05-55-§4-1 

Kunngjort  

Journalnr 
 

Korttittel Forskrift om forebygging av koronasmitte, Fredrikstad kommune 
 
Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Fredrikstad kommune 06.01.2021 med hjemmel i lov 5. august 
1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 etter delegert fullmakt fra bystyret, jf. sak 
160/20. 

 

§ 1. Formål og virkeområde  

Forskriftens formål er å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre eller begrense 
spredning av koronasmitte (SARS-CoV-2) gjennom å redusere antall nærkontakter i 
befolkningen, og gjennom dette forebygge sykdom og sikre opprettholdelse av 
tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten.  

Forskriften gjelder i Fredrikstad kommune. 

§ 2. Munnbind  

Når det ikke er mulig å holde minst én (1) meters avstand til andre enn 
husstandsmedlemmer, ut over kortvarige passeringer, skal munnbind brukes på offentlig 
sted, herunder butikker, kjøpesentre, serveringssteder, tros- og livssynshus og lokaler for 
kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. 

Når det ikke er mulig å holde minst én (1) meters avstand til medreisende, skal 
reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs 
stasjonsområder. 

Passasjerer i taxi skal bruke munnbind. 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 ungdomsskolealder, for 
skoleskyss i grunnskolen, eller for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke 
kan bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for 
ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende, 
jf. første ledd. 
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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. 

Frisører og lignende bransjer, som er regulert i den nasjonale covid-19 forskriften § 
15, følger de nasjonale kravene. 

§ 3. Stenging av virksomheter  

Følgende virksomheter skal holde stengt:  
a) Bingoer, spillehaller, bowlinghaller, lekeland o.l.  
b) Treningssentre  
c) Svømmehaller  
 
Likevel slik at treningssentre og svømmehaller kan holde åpent for:  
1. Skole- og barnehagesvømming.  
2. Rehabilitering, opptrening og liknende medisinsk oppfølging, som tilbys individuelt 
eller i mindre grupper med arrangør.  

§ 4. Antallsbegrensning 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 én meters avstand. Tillatt antall kunder i 
lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal opplyses om maksimalt antall 
tillatte kunder ved inngangen. Det skal om nødvendig være vakthold som sørger for at 
kravet etterkommes. 

§ 5. Karantene og smittesporing 

Innbyggere og besøkende i Fredrikstad skal etterleve de til enhver tid gjeldende 
karantenereglene, og bidra til smittesporing. 

§ 6. Ansvar 

Fredrikstad kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 

§ 7. Ikrafttredelse og varighet 

Forskriften trer i kraft 8. januar 2021 kl. 00.00, og gjelder til og med 21. januar 2021. 
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