Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Kvitsøy kommune, Rogaland
Hjemmel:
Hjemmel: Fastsatt av kommunestyret i Kvitsøy kommune med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55
om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.
(Forskriften er revidert den 19.1. og den 22.1 av ordføreren i Kvitsøy kommune med hjemmel i lov 5.
august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1, jf. fullmakt fra kommunestyret 18.
januar 2021.)
§ 1 Formål
Formålet med forskriften er å hindre eller begrense spredningen av SARS-CoV-2 i en periode
med høye smittetall i regionen
§ 2 Virkeområde
Forskriften gjelder i Kvitsøy kommune.
§ 3 Definisjoner
a) Arrangør: Den som er ansvarlig for gjennomføringen av sammenkomsten eller
arrangementet
b) Arrangement: Definisjonen av arrangement i covid-19-forskriften § 13 legges til grunn for
denne forskriften
c) Privat sammenkomst: Definisjonen av private sammenkomst i covid-19-forskriften § 13
legges til grunn for denne forskriften
d) Avstandskrav: Med avstandskrav forstås at det skal opprettholdes minst 1 meters
avstand mellom mennesker som ikke bor i samme husstand.
e) Fritidsaktiviteter: Aktiviteter knyttet til fritids- og hobbyaktiviteter som ikke omfattes av
begrepet idrett, toppidrett eller begrepet arrangement i covid-19-forskriften
f) Offentlig sted: Et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten
ferdes
§ 4 Påbud om munnbind
Det er påbudt å bruke munnbind i kollektiv- og taxitransport når det ikke er mulig å
opprettholde avstand på minst 2 meter til andre personer. Dette gjelder også på venterommet.
Påbud i første setning gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker
ikke kan bruke munnbind. Barn under 2 år skal ikke under noen omstendighet bruke munnbind
§ 5 Påbud om begrenset antall kunder i butikker, biblioteker, museer og forsamlingshus
Butikker, biblioteker, museer, forsamlingshus og lignende skal sørge for at det ikke er flere til
stede i lokalene enn at det kan holdes én meters avstand. Det skal om nødvendig være vakthold som
sørger for at kravet etterkommes.
§ 6 Forbud / påbud ved arrangementer.
Det er forbudt å arrangere eller delta på arrangementer utendørs med flere enn 20
deltakere til stede samtidig.
Under seremonier i gravferder/bisettelser, er det tillatt med inntil 32 deltakere til stede
samtidig.

Selv om antallet deltakere ikke overstiger lovlig antall i første og andre ledd, er det forbudt å
arrangere eller delta på arrangementer på steder hvor deltakerne ikke kan overholde avstandskrav.
Ansatte, frivillige og utøvere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke
regnes med i det antallet personer som kan være til stede.
§ 7 Forbud mot idrett- og fritidsaktiviteter
Det er forbudt å arrangere eller delta i organiserte idretts- og fritidsaktiviteter innendørs for
personer over 20 år. Det kan arrangeres organiserte idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 10
personer innendørs for personer under 20 år.

Selv om antallet deltakere ikke overstiger 10, er det forbudt å arrangere eller delta i idrettseller fritidsaktiviteter hvor avstandskrav ikke overholdes. Dersom flere grupper på inntil 10 personer
utøver slik aktivitet samtidig på samme sted, skal det ikke være kontakt mellom gruppene.
Personer under 20 år kan delta i idretts- og fritidsaktiviteter hvor avstandskravet ikke
overholdes, dersom dette er nødvendig for å drive med aktiviteten.
Det er forbudt å arrangere eller delta i kamper, stevner, idrettsarrangementer og lignende
for alle aldersgrupper.
Skoleundervisning i idrettsanlegg på dagtid er tillatt.
§ 8 Forbud ved private sammenkomster på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
Det er forbudt å arrangere eller delta på private sammenkomster på offentlig sted eller i
lånte eller leide lokaler med flere enn 5 deltakere til stede.
§ 9 Ansvar
Kvitsøy kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.
§ 10 Straff
Overtredelse av denne forskriften eller vedtak gitt med hjemmel i forskriften straffes i
henhold til smittevernloven § 8-1.
Forskriften trer i kraft 19.1.21 og gjelder fram til og med 17.2.21.

