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Endringsforskrift om endring av FOR-2021-11-19.3231 Forskrift
om smitteverntiltak, Bergen kommune, Vestland
Hjemmel: Fastsatt av Byrådet i Bergen kommune, 10. desember 2021 med hjemmel i lov 5.
august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd bokstav a-d
I FOR-2021-11-19-3231 Forskrift om smitteverntiltak, Bergen kommune, Vestland gjøres
følgende endringer:
§ 3a oppheves
§ 4 skal lyde: Smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære
Forskriften gjelder for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (eksempelvis kjærester), til
en person som har fått påvist SARS-CoV-2 med hurtigtest eller PCR, når det ikke er
mistanke om omikronvarianten.
Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (eksempelvis kjæreste) til en person med påvist
SARS-CoV-2 skal i karantene i 7 døgn etter siste kontakt med personen med påvist SARSCoV-2. Dersom et husstandsmedlem ikke kan leve helt isolert fra den som er smittet, skal
vedkommende være i karantene i like lang tid som den smittede er i isolasjon, og videre i 7
døgn. Karantenen gjelder alle aldersgrupper, og uavhengig av vaksinestatus og gjennomgått
covid-19-infeksjon.
De som har karanteneplikt etter denne forskriften, skal testes med PCR-test så snart som
mulig, og på dag 7 etter nærkontakten. Ved negativ test på dag 7 etter nærkontakten, kan
karantenen avsluttes.
Personer i smittekarantene skal oppholde seg i egen bolig eller annet egnet oppholdssted,
og kan kun oppholde seg utenfor oppholdsstedet dersom de kan unngå nærkontakt med
andre enn de som de bor med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der
også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage. Det er ikke tillatt å bruke offentlig
transport.
Unntak fra karanteneplikten:
Helsepersonell som er kritisk for å sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester, og annet
samfunnskritisk personell, kan i spesielle tilfeller fritas fra karantene i arbeidstiden, etter
individuell vurdering og avtale med arbeidsgiver. Arbeidstakeren skal ha negativ hurtigtest
daglig før oppmøte på arbeid, og i tillegg følge testregimet som er fastsatt i denne
paragrafen. Det skal også brukes nødvendig smittevernutstyr på jobb.
Ny § 5 skal lyde: Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskrift kan straffes iht. lov
om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 8-1.
Ny § 6 Ikrafttredelse og varighet skal lyde:
Forskriften trer i kraft 22. november 2021 kl. 00.00 og gjelder til og med 24. desember 2021
kl. 12.00.
Endringsforskriften trer i kraft 10. desember 2021 kl. 24.00.
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