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Korttittel Forskrift om forebygging av koronasmitte, Fredrikstad kommune
Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Fredrikstad kommune 09.05.2021 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. Stenging av virksomheter
Følgende virksomheter skal holde stengt:
a) Bingoer, spillehaller, bowlinghaller, lekeland, fornøyelsesparker, o.l.
b) Treningssentre
Likevel slik at treningssentre kan holde åpent for:
1. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt, eller i mindre grupper med
arrangør.
2. Individuell trening med instruktør, og behandling som det kan bestilles time til.
3. Individuell trening for innbyggere med fast bopel i Fredrikstad og Hvaler
kommuner.
4. Utendørs gruppetrening med inntil 20 deltakere og minst to (2) meters avstand
mellom deltakerne.
c) Svømmehaller og spanalegg
Likevel slik at svømmehaller og spanalegg kan holde åpent for:
1. Skole- og barnehagesvømming.
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2. Rehabilitering, opptrening og liknende medisinsk oppfølging, som tilbys individuelt
eller i mindre grupper med arrangør.
3. Organisert trening for barn og unge under 20 år.
§ 3. Antallsbegrensning i butikker mv.
Butikker og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene
enn at det kan holdes minst én (1) 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.
§ 4. Serverings- og skjenkesteder
Serveringssteder kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig.
Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende
og personell kan holde minst én (1) meters avstand til personer i annen husstand, at den
har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.
Serveringsstedet skal sørge for at det er minst én (1) meters avstand mellom
sitteplassene ved gjesters ankomst, og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord,
likevel slik at husstandsmedlemmer kan sette seg nærmere hverandre. Serveringsstedet
skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn
husstandsmedlemmer.
Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10
personer.
Servering av alkohol skal skje ved bordservering, og gjester skal ikke slippes inn
etter kl. 22.00. Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat. Utøvelse av
skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal opphøre kl. 22.00. Konsum av
utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette.
Serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til
de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én
person i hver gruppe. Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir
kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å
komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også
registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet.
Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere
smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene
utleveres til dette formålet. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14
dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med
registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.
§ 5. Regulering av arrangementer
Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv.
ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder.
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Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer etter covid-19-forskriften § 13
bokstavene a) og b), med unntak av:
1. Utendørs treningskamper og seriekamper i fotballens to øverste divisjoner for
kvinner og menn, uten publikum til stede.
2. Serie- og NM-finale i topphåndballen for kvinner, opp- og
nedrykkskvalifiseringsspill til REMA 1000-ligaen for menn, samt nødvendige
treningskamper som forberedelse til dette, uten publikum til stede
3. Digitale arrangementer med maksimalt fem (5) personer til stede, i tillegg til
utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell
4. Utendørs kulturarrangement etter covid-19-forskriften § 13 bokstav b), den
17.05.2021 mellom kl. 00.00 og kl. 23.59, med maksimalt 30 personer.
Selv om kravene til avstand i covid-19-forskriften § 13 c) blir oppfylt, skal det ikke
gjennomføres øvrige arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede
enn:
1. 10 personer på innendørs arrangement, som regulert i covid-19-forskriften §
13 første ledd bokstavene c), d) og f), eller 30 personer hvor alle i publikum sitter
på faste, tilviste plasser. Begravelsesseremonier kan ha inntil 100 personer
tilstede, dersom avstandsreglene kan overholdes.
2. 30 personer på utendørs arrangement, som regulert i covid-19-forskriften §
13 første ledd bokstavene c) og d).
3. 20 personer på utendørs arrangement, som regulert i covid-19-forskriften §
13 første ledd bokstav f).

§ 6. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det
samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps
og teater. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.
§ 7. 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.
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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.
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.
§ 8. Karantene og smittesporing
Innbyggere og besøkende i Fredrikstad skal etterleve de til enhver tid gjeldende
karantenereglene, og bidra til smittesporing.
§ 9. Ansvar
Fredrikstad kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.
§ 10. Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft 10. mai 2021 kl. 00.00, og gjelder til og med 27. mai 2021.
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