ARENDAL KOMMUNE
KOMMUNEOVERLEGEN

Forskrift om smitteverntiltak for å forebygge og motvirke overføring av
koronaviruset (SARS CoV-2) for Arendal kommune.
Hjemmel: Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer,
smittevernloven § 4-1 1.ledd bokstav d) jfr. § 4-1, 5. ledd.

§ 1. Formål og virkeområde
Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense
spredning av SARS CoV-2 i en periode med sterkt økende smittetall.
Forskriften gjelder i Arendal kommune.
§ 2. Forhold til øvrig lovverk
Reguleringene i denne forskrift kommer i tillegg til de reguleringer som følger av lov,
nasjonale forskrifter og andre lokalt fastsatte smittevernstiltak. Ved eventuell motstrid
mellom denne forskrift og nasjonalt regelverk, går forskriften foran fravikelige regler i
lov og nasjonal forskrift.
§ 3. Husstandskarantene
Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til en person med påvist covid-19 skal
være i karantene i ti dager fra personen fikk påvist covid-19 med hurtigtest eller
laboratorietest. Karantenen gjelder både for fullvaksinerte, delvaksinerte og
uvaksinerte i alle aldre.
Karantenen kan avsluttes på dag sju for dem som har en negativ PCR-test denne
dagen.
Det frarådes at barn med delt omsorg bytter hjem i karantenetiden. Dersom barn
bytter hjem i karantenetiden vil karanteneplikten fortsatt gjelde for barnet.
§ 4. Særskilt unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner
Personer i husstandskarantene etter § 3 som jobber innen kritiske
samfunnsfunksjoner (som definert i DSB sine retningslinjer), er unntatt fra
smittekarantene i arbeidstiden forutsatt at vedkommende har testet negativt på PCRtest, samt har negativ hurtigtest tatt samme dag som arbeidet skal gjennomføres. I
tillegg skal det gjennomføres PCR-test på dag 3 og 7.
Personer som faller inn under dette unntaket skal ha på munnbind dersom de går på
jobb.
Selv om man tester negativt på hurtigtest skal man ikke gå på jobb dersom man føler
seg syk.
Dette unntaket gjelder ikke når det er grunn til å tro at husstandsmedlem er smittet
av Omikron, jfr covid-19 forskriften § 6 e.
§ 5 Ansvar
Arendal kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.
§ 6. Straff
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan
straffes i henhold til smittevernloven § 8-1 med bot eller med fengsel inntil 2 år.
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Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp og helse
som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år.
§ 6. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks, og gjelder frem til og med 27.12.21.
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