Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bamble kommune,
06.01.2021
Denne forskriften er vedtatt av ordfører i Bamble kommune 06.01.2021, etter fullmakt fra
Bamble kommunestyre 21.12.2020 sak 128/20, for å begrense spredningen av koronasmitte,
etter gjeldende smittevernfaglige anbefalinger fra kommuneoverlege og FHI.
Hjemmel: Forskriften er fastsatt av ordfører i Bamble kommune etter fullmakt fra Bamble
kommunestyre 21.12.2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot
smittsomme sykdommer § 4-1.
Bakgrunnen for dette er smittesituasjonen med stigende antall smittede i Bamble og
Grenland de siste ukene.
§ 1 Formål og virkeområde
Forskriftens formål er å fastsette lokale smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense
spredning av Covid-19 i befolkningen.
§ 2 Bruk av munnbind
Munnbind skal brukes i situasjoner det ikke er mulig å holde 1 meters avstand, men alltid på
offentlige kommunikasjonsmidler, herunder taxi og i butikker/kjøpesentra.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske
eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
§ 3 Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentra
Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i
lokalene enn at det kan holdes minst 1 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 Organiserte aktiviteter
Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger
innendørs og utendørs, utsettes til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter
innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter.
§ 5 Svømmehaller, treningssentre og bingohaller mv.
Svømmehaller, treningssentre og bingohaller stenges.
§ 6 Ansvar
Bamble kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.
§ 7 Ikrafttredelse og varighet
Forskriften gjøres gjeldende fra og med 06.01.2021 kl. 18.00 til og med 18.01.2021 kl 24.00.
Veileder
Det er utarbeidet veileder til forskriften med utfyllende forklaringer.

