
 

 

FORSKRIFT OM FOREBYGGING AV KORONASMITTE AV 11.05.2021, NES KOMMUNE, VIKEN  

Hjemmel: Fastsatt av Nes formannskap etter delegert hastekompetanse i møte 11.05.2021 gitt med hjemmel i lov 

5. august 1994 nr. 55 om vern om smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd. 

§ 1. Stenging av virksomheter 

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt: 

a.  Museer, bingohaller, teater, konsertsteder, tilsvarende kultur- og underholdningssteder, samt  

andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som  

samler mennesker innendørs. Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:  

1. Kommunens kirker kan holde åpent for kirkelige handlinger,  

med inntil 50 anviste plasser. 

2. Kommunens kino kan holde åpent for kommunens innbyggere. 

3. Kommunens bibliotek kan holde åpent for kommunens innbyggere.    
 b. Treningssentre likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent: 

1. tilbud til de som er bosatt i kommunen. 

2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. 

3. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.   
c. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent: 

1. svømmetilbud til kommunens innbyggere. 

2. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og  

svømming for toppidrettsutøvere. 

3. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. 

4. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen. 

  
 Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan 

holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og 

utendørs for toppidrettsutøvere.  

§ 2. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter 

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder 

fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for 

toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.  

§ 3. Plikt til å bruke munnbind 

Når det ikke er mulig å holde minst én 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 livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og 

fritidsaktiviteter. 

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter 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 

tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien. 

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å 

holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre 

smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre 

årsaker ikke kan bruke munnbind. 

§ 4. Ansvar 

Nes kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte vedtak. 



 
 

 

 

§ 5. Ikrafttredelse og varighet 

Forskriften trer i kraft 12. mai 2021, kl 07.00 og gjelder inntil videre. Ordfører gis fullmakt til å oppheve 

forskriften når smittesituasjonen tilsier det. 


