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Midlertidig forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (Covid19, Nesbyen kommune, Viken
Hjemmel i lov om smittevern av 5. august 1994
§ 1 Formål
Formål med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i en periode
med forventet økning i antall mennesker som oppholder seg i kommunen.
§ 2 Virkeområde
Forskriften gjelder for Nesbyen kommune.
§ 3 Plikt til bruk av munnbind
Det er plikt om bruk av munnbind i butikker, på serveringssteder, i tro- og livssynsbaserte
lokaler, i andre typer fellesområder innendørs, i lokaler for kultur-, sport-, og
fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet. For
kollektivreisende, i buss, taxi, skibuss og skolebuss gjelder det samme.
Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det
ikke er mulig å holde minst en meters avstand fra besøkende, jfr. første ledd. Dette gjelder
ikke for steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir,
skillevegger o.l.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av
medisinske grunner eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets
anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.
Munnbind skal tas på før en går inn på steder nevnt i første og andre ledd.
Plikt til bruk av munnbind gjelder innendørs.
Det anbefales på det sterkeste at en bruker munnbind også utendørs der det kan dannes
køer og opphoping av mennesker, i heiskøer, i køer utenfor serveringssteder, taxikø o.l. der
en meters regelen ikke kan holdes.
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§ 4 Ansvar
Nesbyen kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.
§ 5 Ikrafttreden og varighet
Forskriften trer i kraft mandag 4. januar 2021 og gjelder til og med 18. januar 2021.
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