Forskrift om midlertidig tiltak for hindre spredning av covid-19 i Stange kommune.
Hjemmel: Fastsatt av kommunelegen i Stange kommune 31. august 2020 med hjemmel i Lov
5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer, § 4-1 femte ledd, jfr. første ledd
og Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften 12 c første og
andre ledd.
§ 1 Formål
Forskriftens formål er å fastsette hensiktsmessige tiltak for å begrense og motvirke smitte av
covid-19, beskytte sårbare grupper og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helseog omsorgstjenesten.
Det er de siste dagene påvist stor økning i antall smittetilfeller i Hamar. Det er igangsatt
intensiv smittesporing, men forsinkelser i prøvesvar fra laboratoriet gjør at det er behov for å
sette inn omfattende tiltak for å begrense smitte inntil man har fått kontroll på
smittesituasjonen, slik at det kan iverksettes mer målrettede tiltak.
Lokal forskrift kommer i tillegg til reglene i Helse- og omsorgsdepartementets «Forskrift om
smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) av 27.03.2020.»
På grunn av situasjonen den siste uken med raskt økende smitte av covid-19, og for å
begrense smittespredningen, har Kommunelegen i Stange kommune fattet følgende vedtak:
Det kan ikke søkes dispensasjon fra forbudet.
§ 2 Forbud mot arrangementer
Alle arrangementer, uansett type, med mer enn 50 deltakere, forbys ut uke 36. Dette
inkluderer idrettsarrangementer, konserter og andre kulturarrangementer, inkludert kino, og
andre arrangementer, slik som seminarer, markeder og religiøse samlinger, og uavhengig av
om de finner sted utendørs eller innendørs. Listen er ikke uttømmende.
Det kan ikke søkes dispensasjon fra forbudet.
§ 3 Stenging av skoler
På bakgrunn av stor smittespredning ved de siste dagene og for å stanse pågående
smittespredning stenges alle skoler for elever fra og med 5 trinn og oppover, for elever og
foresatte. Stengingen omfatter også videregående skoler.
§ 4 Stenging av aktiviteter for barn og unge
Alle fritids- og kulturaktiviteter for barn og unge under 19 år, herunder kamper og forestillinger
avlyses, i uke 36. Forbudet gjelder ikke eliteidrett.
Det kan ikke søkes dispensasjon fra forbudet.
§ 5 Stenging av helse- og omsorgsinstitusjoner
Helse- og omsorgsinstitusjoner stenges for besøk ut uke 36. Det kan søkes dispensasjon fra
forbudet for beboere i terminalfasen og beboere som har et særskilt behov for besøk.
Dispensasjon behandles av den enkelte institusjon.
§ 6 Ansvar
Stange kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 7 Straff
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan straffes i
henhold til Smittevernloven § 8-1, med bot eller fengsel inntil 2 år. Dersom overtredelsen har
tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp og helse som følge, er straffen bot eller
fengsel inntil 4 år.
§ 8 Ikrafttredelse og varighet
Denne forskrift trer i kraft 31. august 2020 kl. 12.00 og gjelder ut uke 36. Stange kommune
kan når som helst endre, forlenge eller oppheve forskriften.

