Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Kvitsøy kommune, Rogaland
Hjemmel:
Hjemmel: Fastsatt kommunelegen i Kvitsøy kommune med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om
vern mot smittsomme sykdommer § 4-1, i henhold til 4-1 femte setning i samme lov.

§ 1 Formål
Formålet med forskriften er å hindre eller begrense spredningen av SARS-CoV-2 i en periode
med økende 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

§ 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 èn 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 innendørs eller utendørs med flere
enn 20 deltakere til stede samtidig.
Når det gjelder arrangementer i henhold til covid-19-forskriften § 13, første ledd, bokstav f,
er det forbudt å arrangere eller delta på arrangementer innendørs eller utendørs med flere enn 10
personer til stede samtidig. Innendørs arrangementer skal ha faste sitteplasser for deltakerne i
samsvar med avstandskrav.
Forbudet i første ledd gjelder ikke under seremonien i gravferder/bisettelser, hvor det er
tillatt med inntil 40 deltakere til stede samtidig. Innendørs skal deltakerne ha faste sitteplasser i
samsvar med avstandskrav.

§ 7 Ansvar
Kvitsøy kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 8 Straff
Overtredelse av denne forskriften eller vedtak gitt med hjemmel i forskriften straffes i
henhold til smittevernloven § 8-1.
Forskriften trer i kraft 31.12.20 og gjelder fram til og med 5. januar.

Kommunelegens smittevernfaglige anbefalinger
Kommunelegen gir samtidig med fastsettelse av forskriften følgende anbefalinger:

1 Anbefaling om begrensning av sosiale kontakter
Det anbefales at sosiale kontakter begrenses til 10 personer per uke. Dette gjelder ikke
kontakter i egen husstand og kontakter i arbeids- eller skolesituasjonen.

2 Anbefaling om begrensing av mobilitet
Det anbefales å begrense alle unødvendige reiser.

Administrative bestemmelser
Rådmannen har etter råd fra kommunelegen, med virkning i samme tidsrom som for midlertidig
forskrift, fastsatt følgende nye restriksjoner:
1. Påbud om munnbind for besøkende på sykehjemmet.
Det er påbudt å bruke munnbind for alle besøkende på Kvitsøy sykehjem. Besøkende som
avslår å bruke munnbind vil bli nektet adgang. Sykehjemmet kan etter en konkret vurdering
gjøre unntak for påbud om bruk av munnbind for besøkende til kritisk syke eller døende
pasienter under opphold på pasientens rom.
Påbud 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
2. Stenging av treningsrommet
Treningsrommet stenges for bruk.

Begrunnelse
Kommunelegen har vurdert situasjonen, og utført en lokal risikovurdering. Risikovurderingen er
basert på de tre delvurderinger som nasjonale myndigheter har pålagt kommunene å utføre:
De tre delvurderingene er:
a) Epidemiologisk situasjon må bestemmes
b) Spredningspotensialet
c) Forventet sykdomsbyrde
For delvurdering a) skal den lokale risikovurderingen skal ta utgangspunkt i følgende tabell:

Kommunelegen vurderer det dithen at Kvitsøy isolert ligger i risikokategori 1 hva gjelder den
epidemiologiske situasjon, men at de omliggende kommuner ligger i kategori 3.
Når det gjelder spredningspotensialet er situasjonen at vi ikke har lokalt utbrudd i egen kommune,
men vi kan vurdere faren for at det pågående utbrudd på Nord-Jæren kan treffe oss. Kommunelegen
vurderer det dithen at med et økende smittetrykk i regionen (se under) så øker faren betraktelig for
at kommunen skal kunne få smittespredning fra de omliggende kommuner.
Kommunelegen vurderer det videre dithen at med en større fare for lokal smittespredning så øker
også den forventede sykdomsbyrde. Det er en klar risiko for spredning inn i sykehjemmet, og til
ansatte i helsetjenesten. En smittespredning på sykehjemmet anses som svært utfordrende, og med
et stort potensial for dødsfall. En smittespredning til ansatte i helse- og omsorgstjenesten kan true
den tilgjengelige kapasiteten, og således gjøre det svært vanskelig å gi adekvat helsehjelp.
Slik kommunelegen vurderer situasjonen er Kvitsøy kommune isolert i kategori 1, mens re gionen
(Nord-Jæren) er i kategori 3. Det lokale risikovurderingen, og tiltak må derfor ta utgangspunkt i den
regionale smittespredningen. Dette er basert på situasjonen slik den er hentet ut fra VG den 30.12:

Stavanger:

Sandnes:

Sola:

Randaberg:

I Stavanger var det i uke 35% av de smittede som ikke hadde identifisert smittekilde (ukjent og
usikre). Dersom vi kun ser på de med helt ukjent smittekilde er tallet 12%. For en nærmere vurdering
av situasjonen på Nord-Jæren viser kommunelegen til kommunedirektøren i Stavanger sin
saksutredelse i forbindelse med vedtak av forskrift der.
Tiltakene som innføres hindrer ikke utførelse av tjenester, hverken private eller offentlige, men de
legger begrensinger på noen, og i særlig grad butikken. Gjennom anbefaling gis det signal om at
enkeltmennesker bør unngå unødvendige reiser, men det blir ikke pålagt ferdselshinder.
Kommunelegen mener derfor at det foreligger en klar medisinskfaglig begrunnelse for de tiltak som
blir iverksatt i forskrift, at de er nødvendige av hensyn til smittevernet, og at de tiltak som er foreslått

er tjenlige sett i en helhetsvurdering hvor det blir sett på hvor inngripende tiltakene er, sett i forhold
til enkeltmennesket sine rettigheter og frihetsbehov. Tiltakene som foreslås anses å ha en svært god
effekt for å begrense smittespredning, og har i liten grad en inngripende effekt i den enkelte sitt
privatliv. De anbefalinger som gis har større påvirkning på den enkelte sitt dagligliv, men anses som
nødvendige for å begrense en eventuell smittespredning.

Bakgrunn
De tiltak som kommunelegen vedtar i dag har vært diskutert i beredskapsledelsen. Det er i
beredskapsledelsen enig om at situasjonen er slik at det haster med å få gjennomført tiltak. I en
situasjon med manglende utredningskapasitet, og noen praktiske utfordringer med tanke på
avholdelse av et kommunestyremøte anses det ikke som realistisk å få avholdt et
kommunestyremøte med de krav som stilles til forsvarlig tidshorisont innenfor en akseptabel
tidshorisont.
Ordfører har innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte den 5. januar 2021 hvor en skal vurdere
situasjonen, og ta stilling til en eventuell videreføring av forskriften. Det foreligger derfor forhold som
gjør at kommunelegen kan iverksette forskriften etter smittevernloven §4-1 femte setning (I
hastesaker kan kommunelegen utøve den myndighet kommunestyret har etter denne paragrafen).

