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Forskrift om smitteverntiltak i Bergen kommune, 7.11-23.11
Hjemmel: Fastsatt av Byrådet i Bergen kommune 6. november 2020 med hjemmel i lov 5.
august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.
§ 1 Formål og virkeområde
Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense
spredning av SARS CoV-2 i befolkningen og blant helsepersonell, sikre opprettholdelse av
tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten slik at tjenesten kan håndtere
smittesituasjonen og ivareta ordinære helse- og omsorgstjenester, i perioder der
smittetallene er stigende eller høye.
Forskriften gjelder i Bergen kommune.
§ 2 Definisjoner
a. Med private sammenkomster menes sammenkomster i private hjem, hytter og
lignende private steder, herunder løsere arrangementer innendørs og utendørs. 1
b. Med privat arrangør menes den som inviterer, er vertskap eller den som ellers er med
og arrangerer private sammenkomster.
§ 3 Forbud mot private sammenkomster med over fem deltakere, og mot sammenkomster
hvor avstandskravet på én meter ikke kan overholdes.
Det er ikke tillatt å være til stede ved private sammenkomster med mer enn fem
personer. Bestemmelsen omfatter ikke barn som inngår i flere husstander.
I husstander som har mer enn fem medlemmer kan alle medlemmer likevel være til stede
samtidig.
Private sammenkomster hvor avstandskravet på én meter ikke kan overholdes er ikke
tillatt.
Det gis unntak for etablerte kohorter i barnehage og barneskole, slik at barn som
inngår i samme kohort også kan samles på fritiden.
Privat arrangør skal:
a. Tilrettelegge for at smittevernrådene kan overholdes
b. Ha oversikt over alle som er til stede med dato, tidspunkt, navn og telefonnummer
for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernlovens
§ 3-6.
Oversikten skal oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter ti dager.
Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes slik oversikt.
Det gis ikke dispensasjoner fra bestemmelsen.
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Med private sammenkomster menes ikke arrangementer som er regulert i § 13 i den nasjonale forskriften (FOR
2020-03-27-470 covid-19-forskriften).

§ 4 Innendørs arrangementer på offentlig sted
Ved innendørs arrangementer på offentlig sted skal alle deltakere ha faste
sitteplasser.
Det er ikke tillatt å gjennomføre private eller offentlige innendørs arrangementer på
offentlig sted med flere enn 20 deltakere til stede samtidig. Ved gravferder kan antallet
deltakere ikke overstige 50.
Arrangementer hvor avstandskravet på én meter ikke kan overholdes er ikke tillatt.
Beregningen av hvem som inngår i antallet deltakere følger nasjonale veiledere.
For øvrig gjelder FOR 2020-03-27-470 (covid-19-forskriften) § 13.
§ 5 Stengning og begrensning av fritidsaktiviteter
Idrettshaller, svømmehaller, og lokaler for tilsvarende aktiviteter skal holdes stengt.
Bestemmelsen omfatter ikke toppidrett. Bestemmelsen omfatter heller ikke
skoleundervisning eller organisert trening for barn og unge under 20 år. Kamper, cuper,
turneringer og lignende for barn og unge under 20 år tillates ikke.
Treningssentre skal holdes stengt.
Bingohaller og lignende aktivitetstilbud skal holde stengt.
Museer og lignende tilbud skal holde stengt.
Biblioteker skal holdes stengt for publikumsopphold og -aktiviteter. Adgang til utlån og
innlevering av bøker kan opprettholdes.
Øvinger og organiserte idretts-, kultur- og andre fritidsaktiviteter for voksne tillates
ikke. Bestemmelsen gjelder ikke slike aktiviteter for barn og unge under 20 år.
Breddeidrett der to eller flere voksne trener eller konkurrerer sammen er ikke tillatt.
§ 6 Begrensning av aktivitet i butikker og kjøpesentre
Butikker, kjøpesentre og lignende må sørge for å at det ikke er flere til stede i lokalet
enn at det kan holdes to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra
størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig være vakthold som sørger for at kravet
etterkommes.
§ 7 Krav til bruk av munnbind/ansiktsmaske på kollektivtrafikk, taxi og innendørs på offentlig
sted (butikker, kjøpesentra mv)
På kollektivtrafikk og innendørs på offentlig sted skal munnbind/ansiktsmaske bukes
når én-meters avstandskravet ikke kan overholdes.
Passasjerer i taxi skal bruke munnbind/ansiktsmaske. Det samme gjelder fører når
det er passasjerer i taxien.
Bestemmelsen gjelder ikke barn under ungdomsskolealder, eller personer som av
medisinske eller andre helsemessige årsaker ikke kan bruke munnbind.
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§ 8 Skjenkesteder, restauranter, kafeer og kantiner.
På skjenkesteder restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder der gjester
skal innta mat eller drikke på stedet skal det tilrettelegges slik at gjester kan etterleve
smittevernråd. Det skal være minst én 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.
Gjester som ikke legitimerer seg, skal avvises.
Skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder, skal føre
oversikt over gjester. Navn og telefonnummer skal registreres samt tidspunkt og dato for
besøket. Gjester skal informeres om at det nedtegnes en slik oversikt. Listen skal
oppbevares i tråd med krav til personvern, og skal slettes etter ti dager.
Liste over gjester skal på forespørsel fra smittevernkontoret oversendes i tekstformat,
enten i Excel, Word eller annet tekstprogram.
På skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder skal
munnbind/ansiktsmaske brukes når en beveger seg i lokalet og avstandskravet på én meter
ikke kan overholdes. Kravet gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, eller personer
som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
Lydnivået på steder hvor det spilles musikk skal justeres til et nivå som gjør det mulig
for gjester å prate sammen med 1 meters avstand.
Skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder skal stenge
senest kl. 22.00. Servering av alkohol må avsluttes 21.30.
Bestemmelsen gjelder ikke takeaway-steder.
§ 9 Obligatorisk hjemmekontor
Hjemmekontor skal benyttes når dette er mulig.
Arbeidsgiver er ansvarlig for å vurdere om det er mulig å utføre arbeidet ved
hjemmekontor.
For øvrig gjelder Helsedirektoratets veileder for hjemmekontor.
§ 10 Rødt nivå på videregående skoler
Alle videregående skoler skal innføre rødt nivå. Krav og definisjoner følger
Utdanningsdirektoratets veileder.
§ 11 Krav til digital undervisning på universiteter, fagskoler og høgskoler.
Ved universiteter, fagskoler og høgskoler skal undervisning og eksamen
gjennomføres digitalt.
Bestemmelsen gjelder ikke praktiske prøver og praktiske eksamener som ikke er mulig å
gjennomføre som hjemmeeksamen. Bestemmelsen gjelder ikke klinisk undervisning og
utstyrsintensiv undervisning for mindre grupper som ikke kan løses digitalt.
Bestemmelsen gjelder heller ikke nødvendig praksis.
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§ 12 Besøksrestriksjoner på kommunale helseinstitusjoner og institusjoner kommunen har
avtale med
Besøksrestriksjoner på helseinstitusjoner vedtas og endres av ansvarlig byråd.
§ 13 Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser av i denne forskrift kan straffes
iht. Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 8-1.
§14 Ikrafttredelse, varighet og oppheving av andre forskrifter
Forskriften trer i kraft 07.11.2020 og gjelder til og med 23.11.2020.
Forskriften opphever FOR-2020-10-28-2150- Forskrift om smitteverntiltak i Bergen
kommune.
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