Forskrift om forebygging av koronasmitte, Fredrikstad kommune, Viken
Dato 28.05.2021
Ikrafttredelse 28.05.2021 kl. 18.00
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 28.05.2021 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. 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.
§ 3. 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.
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Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10
personer.
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. Dette er ikke til hinder for å utøve skjenkebevilling som gjelder minibar eller room
service.
Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved
bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.
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.
§ 4. Regulering av arrangementer
Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv.
ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder.
Selv om kravene til avstand i covid-19-forskriften § 13 c) blir oppfylt, skal det ikke
gjennomføres 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 a), b), c), d), eller e), eller 100 personer hvor alle i publikum sitter
på faste, tilviste plasser. Idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år
som tilhører samme kommune kan ha inntil 50 personer tilstede.
2. 200 personer på utendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd
bokstavene a til d, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste
plasser.
Ved arrangementer hvor det er mer enn 200 personer til stede samtidig, skal de
som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden
være minst to (2) meters avstand mellom gruppene.
Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom
det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom
dem.
3. 20 personer på utendørs arrangement, som regulert i covid-19-forskriften §
13 første ledd bokstav e).
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§ 5. Regulering av idretts- og treningsaktivitet
Voksne kan drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på
inntil 10 personer, og med minst to (2) meters avstand. Dette gjelder også
gruppetrening på treningssentre.
§ 6. Karantene og smittesporing
Innbyggere og besøkende i Fredrikstad skal etterleve de til enhver tid gjeldende
karantenereglene, og bidra til smittesporing.
§ 7. Ansvar
Fredrikstad kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte
tiltak.
§ 8. Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft 28. mai 2021 kl. 18.00, og gjelder til og med 17. juni 2021.
Samtidig oppheves forskrift 20. mai 2021 nr. 1545 om forebygging av
koronasmitte, Fredrikstad kommune, Viken.
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