Søknad om dispensasjon fra innreisekarantene ved alvorlig sykdom
og bisettelse hos nærstående (covid-19-forskriften §6j)
Hovedregelen er at man skal i karantene ved ankomst til
Norge, med det er noen unntak. Et av unntakene gjelder
ved alvorlig sykdom og bisettelse hos nærstående.
Du kan få dispensasjon fra innreisekarantene dersom du kan
dokumentere at du skal:


besøke nærstående som er alvorlig syk eller døende

eller


delta i bisettelse eller begravelse til nærstående

Som nærstående personer regnes ektefelle, samboer,
kjæreste, barn, søsken, foreldre, besteforeldre,
svigerforeldre eller andre personen har en nær personlig
tilknytning til.
Dispensasjon fra innreisekarantene kan kun gis for
gjennomføring av det aktuelle besøket, bisettelsen eller
begravelsen. Kravene om karantenested og gjennomføring
av karantene vil ellers gjelde.
Unntaket fra karanteneplikten slutter å gjelde dersom du
utvikler symptomer på covid-19 eller legen vurderer deg
som mistenkt smittet.

Les mer på
https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/

Reisekarantene
Ankommer du Norge fra et land
eller område i EØS/Sveits som er
definert som rødt, eller et land
utenfor EØS/Sveits, skal du i
reisekarantene i 10 døgn. Se regler
om reisekarantene her.
Det er påbudt å bruke munnbind
på vei til karantenested. Se mer
om bruk av munnbind her.
Krav om negativ koronatest ved
ankomst til Norge
Utenlandske reisende til Norge må
ved innreisen vise dokumentasjon
på negativ koronatest. Testen må
være tatt innen 72 timer før
innreise. Se mer om kravet her.
Personer som ikke er bosatt
(registrert i folkeregisteret) eller
ikke eier bolig i Norge, skal
gjennomføre karantenen på
karantenehotell. Se mer om
karantenehotell her.

Når alle punktene i vedlagt skjema er ivaretatt og skjemaet er fylt ut, signert og sent
kommunens postmottak kan søknad om dispensasjon anses som godkjent.

For å få dispensasjon fra innreisekarantene trenger vi en beskrivelse av følgende:
For utfylling:

Fornavn og etternavn
Fødselsdato
Telefonnummer
Evt. reisefølge fra samme husstand

Tidsrommet for oppholdet i Norge/Frogn
Om du skal på sykebesøk eller bisettelse/begravelse

Hvor og når sykebesøk eller bisettelse/begravelse skal
gjennomføres
Om eventuell testing ved ankomst til Frogn er avklart

Relasjon til den du skal besøke

Kommentar:

Fullt navn, fødselsdato og telefonnummer til
andre i reisefølget, og om de er fra samme
husstand

Du kan få dispensasjon fra innreisekarantene
dersom du kan dokumentere at du skal:
 besøke nærstående som er alvorlig
syk eller døende
eller
 delta i bisettelse eller begravelse til
nærstående
Dersom du skal besøke noen på
sykehjem/omsorgsbolig i Frogn kommune
skal besøket være avtalt for å sikre
nødvendige smittevernsrutiner.
Det kan være hensiktsmessig å foreta
hurtigtesting før gjennomføring av besøket.
Ta kontakt med testsenteret for å avtale
testing, gjerne i så god tid som mulig.
Telefonnummer testsenter: 957 13 000.
Som nærstående personer regnes ektefelle,
samboer, kjæreste, barn, søsken, foreldre,
besteforeldre, svigerforeldre eller andre
personen har en nær personlig tilknytning
til.

Alle som ankommer fra røde land eller
områder i EØS/Schengen eller land utenfor
EØS/Schengen skal i karantene i 10 døgn fra
den dagen de kommer til Norge. Dette kalles
reisekarantene.
Personer som har oppholdt seg i
Storbritannia de siste 14 dagene før
ankomst, er tolv år eller eldre og ankommer
Norge etter 21. desember 2020, kan bare
innvilges dispensasjon etter første ledd
dersom det stilles som vilkår at personen
tester negativt for SARS-CoV-2 med
hurtigtest samme dag som besøket skal
finne sted.
Utenlandske reisende til Norge må ved
innreisen vise dokumentasjon på negativ
koronatest, og testen må være tatt innen 72
timer før innreise. Dersom du ikke fremviser
en slik test, kan du bli nektet innreise.
Personer som skal i reisekarantene etter
innreise til Norge, skal oppholde seg på
karantenehotell. Det finnes noen unntak for
kravet om karantenehotell.
Dispensasjon fra innreisekarantene kan kun
gis for gjennomføring av det aktuelle
besøket, bisettelsen eller begravelsen.
Kravene om karantenested og
gjennomføring av karantene vil ellers gjelde.

Hvilket land du reiser fra

Dersom du kommer fra Storbritannia
Hvis ja; er hurtigtest avtalt?

Om du har testet negativ for Covid-19 før innreise

Hvor du skal oppholde deg under besøket

At du er forstått med karantenereglene og at
dispensasjonen kun gjelder for gjennomføring av det
aktuelle besøket, bisettelsen eller begravelsen.

Sted/dato:

Signatur:

Skjemaet sendes til postmottak@frogn.kommune.no med emne «dispensasjon fra innreisekarantene, [etternavn] og [dato for hendelsen]».

