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Forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune av 8. august
2020 etter foreslått endring pr. 10. september
Hjemmel: Fastsatt av Byrådet i Bergen kommune 8. september 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr.
55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 Endret av Byrådet i Bergen 10. september 20210

§ 1 Formål og virkeområde
Forskriftens formål er å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i perioder
der smittetallene er stigende eller høye. Forskriften gjelder i Bergen kommune.
§2 Definisjoner
a. Med private sammenkomster menes alle private sammenkomster og løsere
arrangementer både innendørs og utendørs. Med private sammenkomster menes ikke
arrangementer som er regulert i § 13 i den nasjonale forskriften (FOR 2020-07-10-1543
covid-19-forskriften).
b. Med privat arrangør menes den som inviterer, er vertskap og den som ellers er
med og arrangerer sammenkomsten
§ 3 Forbud mot private sammenkomster med over 10 deltakere eller hvor avstand på en
meter ikke kan overholdes
Ved private sammenkomster er det ikke tillatt med mer enn 10 personer til stede.
Selv om antallet deltakere ikke er over 10 er det ikke tillat med private
sammenkomster i lokaler som ikke er dimensjonert slik at alle kan holde 1 meters avstand.
Privat arrangør skal:
a. Tilrettelegge for at smittevernrådene kan overholdes
b. Ha god oversikt over alle som er til stede med navn og telefonnummer for å kunne
bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernlovens
§ 3-6. Oversikten skal oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager.
Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen
oversikt. Brudd på denne bestemmelsen straffes ikke.
§ 4 Innskrenking av deltakerantall ved arrangementer etter FOR 2020-07-10-1543 (Covid-19forskriften)
Ved arrangementer regulert i FOR 2020-07-10-1543 (covid-19-forskriften) § 13 er det
ikke tillatt med mer enn 50 deltakere på innendørs arrangement. For øvrig gjelder FOR 202007-10-1543.
Når arrangør ikke kjenner deltakerne, må det fremvises legitimasjon. Navn og
telefonnummer skal registreres.
§5 Skjenkesteder, restauranter, kafeer og kantiner.
På skjenkesteder restauranter, kafeer og kantiner og andre serveringssteder der
gjester skal innta mat og drikke på stedet skal det tilrettelegges slik at gjester kan etterleve
smittevernråd. Det skal være minst 1 meter mellom gjester som ikke er fra samme husstand
og det skal være lett tilgjengelig hånddesinfeksjonsmiddel i lokalet.

Skjenkesteder, restauranter, kafeer og kantiner skal kreve at gjester legitimerer seg.
Stedet skal føre liste over gjester. Listen skal oppbevares i 10 dager. Navn og
telefonnummer registreres samt tidspunkt og dato for besøket. Stedet skal informere de som
er til stede om at det nedtegnes en slik oversikt.
Denne bestemmelsen gjelder ikke for takeaway-salg.
§ 6 Kommunale helseinstitusjoner og institusjoner kommunen har avtale med
Det innføres besøksrestriksjoner på helseinstitusjoner. Besøksrestriksjoner vedtas og
endres av ansvarlig byråd.
7 Bruk av munnbind eller ansiktsmaske
På offentlige kommunikasjonsmidler anbefales bruk av munnbind eller ansiktsmaske
når det ikke er mulig å overholde avstandskravet. Anbefalingen gjelder ikke for barn under
ungdomsskolealder.
§8 Studenter
Det skal ikke gjennomføres praksis i kommunale tjenester så lenge forskriften gjelder.
§9 Ikrafttredelse og oppheving av eldre forskrifter
Forskriften trer i kraft straks og gjelder til 18. september 2020.
Byrådet opphever Forskrift om forbud mot sammenkomster med over 20 personer i
private sammenhenger, Bergen kommune. FOR-2020-08-13-1650.
Byrådet opphever Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av
koronavirus (covid-19) til brukere av helse- og omsorgstjenester, Bergen kommune, FOR2020-08-13-1650
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