Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Skien kommune 4. januar 2021 med hjemmel i lov 5. august
1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1. Erstatter FOR-2020-12-22-2930
§ 1. Formål og virkeområde
Forskriftens formål er å fastsette lokale smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense
spredning av covid-19 i befolkningen. Bakgrunnen for dette er smittesituasjonen med stigende
antall smittede i Skien siste måned, og vedvarende utbredt smitte siste 2 uker.
§2. Bruk av munnbind
Munnbind skal brukes i situasjoner det ikke er mulig å holde 1 m 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 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. Utsalgsstedene oppfordres til å ha informasjon om maks antall kunder ved inngangen til
utsalgsstedet.
§ 4. Idretts, og fritidsaktiviteter
Stans i alle organiserte idretts, - og fritidsaktiviteter så lenge barnehager og -skoler er på «rødt».
Alle Kommunens idretts, - og svømmehaller og fritidsklubber holder stengt så lenge barnehagene
og barneskolene er på rødt nivå. Dette inkluderer også andre aktivitets- og innendørsanlegg.
§ 5 Treningssenter og bingohaller.
Treningssenter og bingohaller holdes stengt
§ 6. Gruppetrening eller behandling
Det er ikke tillatt med innendørs gruppetreninger- og gruppebehandlinger hos fysioterapeuter eller
lignende tilbud.
§ 7. Offentlige innendørs arrangement og private arrangementer på offentlig sted
Det er ikke tillatt med innendørs offentlige arrangementer med mer enn 10 besøkende og private
arrangementer på offentlig sted med mer enn 5 besøkende.
Begravelser er unntatt denne bestemmelsen og kan ha inntil 20 besøkende
§ 8. Arbeidsplasser og hjemmekontor
Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig slik at både
sosial kontakt og bruk av kollektivtransport begrenses. For øvrig gjelder nasjonale regler og
retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.

§ 9. Ansvar
Skien kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.
§ 10. Ikrafttredelse og varighet
Forskriften gjøres gjeldende fra og med 04.01.21 kl 23.00 til og med 18.januar 2021 kl. 24:00.
Forskriften vil evalueres og eventuelt justeres den 12.1.2021
Anbefaling:
Begrensning av sosiale kontakter
Det anmodes på det sterkeste å begrense sosiale kontakter ut over egen familie til et minimum
utover arbeid/skole. Dette inkluderer også fritidsaktiviteter. For øvrig gjelder nasjonale regler for
besøk i hjemmet/fritidsbolig.
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