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Endringsforskrift av 12.05.2021 om smitteverntiltak i Bergen
kommune, Vestland
Hjemmel: Fastsatt av byrådet i Bergen kommune 12. mai 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern
mot smittsomme sykdommer § 4-1 og byrådets fullmakter § 2.4 og § 20.

I
I forskrift 19. april 2021 nr. 1192 om smitteverntiltak i Bergen kommune, Vestland gjøres
følgende endringer:
§ 2, 1. ledd skal lyde:
Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere
enn fem personer til stede utover egne husstandsmedlemmer, men likevel slik at det
maksimalt er ti personer til stede. Dette gjelder tilsvarende på balkong/terrasse med adkomst
kun fra egen boenhet.
§ 2, nytt 6. ledd skal lyde:
Forbudet gjelder ikke:
a. personer som er fullvaksinert, eller
b. personer som har fått én dose og det har gått 3 til 15 uker etter de fikk dosen og
som har oppholdt seg i Norge siste 10 dager, eller
c. personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.
Personer opplistet i bokstav a, b og c kan være til stede i tillegg til antall personer i 1. ledd.
§ 3: oppheves
§ 4: skal lyde:
Innendørs treningskamper, kamper og cuper kan ikke gjennomføres for personer under 20
år. Dette gjelder ikke toppidrettsutøvere.
§ 4 b skal lyde: 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 under hele oppholdet 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 fjorten dager.
Liste over gjester skal på forespørsel fra smittevernkontoret oversendes i tekstformat,
enten i ODF eller OOXML-format, i tråd med forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning.
På skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder skal
munnbind/ansiktsmaske brukes når en beveger seg i lokalet og det er fare for at

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 minst 1 meters avstand.
§ 5, 1. ledd skal lyde:
Når det er fare for at 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.
§ 7 skal lyde:
Forskriften trer i kraft 19. april kl. 24.00 og gjelder til og med 26. mai 2021.

Forskriften trer i kraft 12. mai og gjelder til og med 26. mai 2021
Dokumentet er godkjent elektronisk.
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