Revidert forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn
kommune
Fastsatt av Frogn kommunestyre, den 7.12.2020 med hjemmel i smittevernloven § 41.
Revidert av rådmannen den 4.1.2021, jf. endringer av 3.1.2021 i forskrift om
smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (sentral covid-19-forskrift).
Forskriftene erstatter «Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn
kommune» fastsatt av kommunestyret den 12. oktober 2020 (sak 116/20) og
Midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune, fastsatt av
rådmannen den 10. november 2020, 1. desember 2020 og 9. desember 2020
§ 1 Formål og virkeområde
Forskriftenes formål er å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i perioder
der smittetallene er stigende eller høye og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig
kapasitet i helse- og omsorgstjenesten.
Tiltakene skal iverksettes når det er nødvendig for å få tilstrekkelig oversikt og
kontroll med smittesituasjonen.
Forskriftene gjelder i Frogn kommune.
§ 2 Stengning av offentlige steder og virksomheter det det foregår kultur-,
underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs
Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller
fritidsaktiviteter innendørs skal holde stengt.
Første ledd gjelder ikke følgende virksomheter, dersom kravene til smittevernfaglig
forsvarlig drift i covid 19-forskriften overholdes, samt vilkårene i tredje ledd oppfylles:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Treningssentre og lignende steder
Svømmeanlegg
Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter
Tros- og livssynshus.
Fritidsklubber for barn og ungdom.
Biblioteker
Gallerier og annen utsalg av kunst.
Steder der det foregår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle
kulturaktører.

Følgende vilkår stilles til virksomhetene og aktivitetene angitt i andre ledd:
a. Virksomheten må være bemannet.
b. Ved fritidsaktivitet som i utgangspunktet utøves på sted uten bemanning, må
det utpekes en ansvarlig person

c. Utøvelse av kontaktidretter er ikke tillatt
d. Deltakelse på aktivitet/tilstedeværelse må meldes i forkant
e. Personalet/ansvarlig må til enhver tid ha oversikt over hvem som befinner seg
i lokalet. Deltakere må registreres med navn, kontaktinformasjon og
tidsrommet for når de var til stede. Opplysningene må være tilgjengelig i 14
dager etter treningen.
f. Garderober og dusjanlegg holdes stengt for deltakere, med unntak av brukere
av svømmeanlegg.
g. Deltakere på aktivitetene må være bosatt i Frogn kommune. Det skal til enhver
til holdes minimum 2 meters avstand mellom de som deltar på aktivitetene
h. Folkehelseinstituttets veileder og veiledere utarbeidet av organisasjoner
virksomhetene og aktivitetene er tilknyttet skal følges.

§ 3 Forbud mot arrangementer innendørs
Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs. Definisjonen av
arrangement i forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved
koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder. Idrettsarrangementer for barn og
unge under 20 år omfattes likevel ikke av definisjonen.
Første ledd omfatter ikke:
a. Begravelser, bisettelser og minnestunder. Arrangøren skal sørge for at alle
som er til stede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke
er i samme husstand, målt fra skulder til skulder.
b. Julegudstjeneste eller tilsvarende i tros- og livssynshus i tilknytning til
julehøytiden
c. Kamper og konkurranser uten publikum i idretter
a. som ikke er definert som kontaktidretter
b. som er på profesjonelt nivå.
d. Forestillinger og tilsvarende arrangementer, såfremt det ikke er publikum til
stede.
e. Vielser, dåp og lignende ritualer gjennomføres uten tilskuere til stede

For unntakene gjelder antallsbegrensningen i forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om
smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13a.
For øvrig gjelder bestemmelser om arrangementer i forskrift av 27. mars 2020 nr. 470
om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13b til 13d.

§ 4 Gjennomføring av arrangementer utendørs

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med flere enn 200 personer
til stede samtidig. Definisjonen av arrangementer i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om
smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder.
Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementet skal kunne holde
minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til
skulder, også når det er fastmonterte seter.
For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved
koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13a til § 13d

§ 5a Påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikken
Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i
kollektivtransporten bruke munnbind.
Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjerene
settes 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 ikke for barn under 12 år, eller personer som av
medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
§ 5b Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å overholde
avstandskrav
Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til
andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i
fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livsynshus og i lokaler
for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.
For kollektivreisende og i taxi gjelder plikten til bruk av munnbind i forskriftens § 5a
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av
medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
§ 6 Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere eller hvor
avstand på en meter ikke kan overholdes.
Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10
personer til stede.
Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på
private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan
holde minimum 1 meters avstand.
Forbudet gjelder ikke

a. private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.
b. private sammenkomster med flere enn 10 deltakere for selskaper for barn som
er i samme kohort i klasserom i barneskolen og/eller i barnehagegrupper på
dagtid.
c. private sammenkomster i julehøytiden. På inntil to dager totalt er det anledning
til å ha inntil 10 gjester.
Det legges til grunn at avstandskrav og øvrig kravene til smitteverntiltak ivaretas.

§ 7 Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre
Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere
tilstede i lokalene enn at det kan holdes to meters avstand. Tillatt antall kunder i
lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig
gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

§ 8 Serverings- og skjenkesteder
Serverings- og skjenkesteder i Frogn kommune kan holde åpent dersom de oppfyller
kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020
nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).
Det er ikke tillatt å slippe inn gjester etter kl. 22.00.
Rådmannen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder
kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf.
smittevernloven § 4-1 tredje ledd.
§ 9 Tilsyn
Rådmannen kan føre tilsyn med etterlevelse av forskriftene med hjemmel i
smittevernloven.
§ 10 Ansvar
Rådmannen påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av de pålagte tiltak.
§ 11 Straff
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av denne forskrift straffes med bot eller fengsel i
inntil 2 år. Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på
kropp eller helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år.
§ 12 Rådmannens fullmakt
Rådmannen har fullmakt til å fastsette og iverksette nye tiltak ved behov. Tiltakene
legges frem for kommunestyret ved første anledning.
Rådmannen har fullmakt til å avvikle tiltak etter behov.
§ 13 Ikrafttredelse

Forskriftene trer i kraft ved midnatt natt til 14. desember 2020.

