Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Porsgrunn kommune
Opphever forskrift av 28. januar 2021.

§ 1 Formål og virkeområde
Forskriftens formål er å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre eller begrense spredning
av koronasmitte (SARS-CoV-2) gjennom å redusere antall nærkontakter i befolkningen, og
gjennom dette forebygge sykdom og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og
omsorgstjenesten. Forskriften skal også bidra til å redusere risiko for at smitte fra andre
steder i landet gir utbrudd i Porsgrunn. Forskriften gjelder i Porsgrunn kommune.
§ 2 Bruk av munnbind
Munnbind bør brukes i alle offentlige rom innendørs og i begravelser og på offentlige
kommunikasjonsmidler, herunder taxi og i butikker/kjøpesentre. Barn under 12 år og de som av
medisinske eller andre grunner ikke kan bruke munnbind er fritatt for dette. Arbeidsgiver kan frita
arbeidstakere fra bruk av munnbind dersom dette er godkjent av den til bedriften knyttede
bedriftshelsetjeneste eller av fastlege.
§ 3 Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre
Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn
at det kan holdes minst én meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra
størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet
etterkommes.
§ 4 Ansvar
Porsgrunn kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.
§ 5 Mindre endringer og underforskrifter.
Rådmannen gis ved behov fullmakt til å foreta mindre endringer og utarbeide underforskrifter.
§ 6 Reaksjoner
Så lenge smittesituasjonen i Porsgrunn er på et lavt nivå (risikonivå 1 eller 2) vil reaksjon på
overtredelse av forskriften være veiledning .
§ 7 Ikrafttredelse og varighet
Forskrift erstatter forskrift av 28. januar 2021 om forebygging av koronasmitte i Porsgrunn kommune
og gjøres gjeldende fra 16. februar til 25. mars 2021.
Endringene trer i kraft straks.

