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Forskrift om utvidet karantenebestemmelse i Beiarn kommune
For å forebygge og begrense smitte og for å beskytte sårbare grupper har Beiarn kommune,
med hjemmel i smittevernloven§ 4-1 første ledd litra d), femte ledd, jfr. første ledd vedtatt
følgende lokal forskrift:
1.

Alle som ankommer Beiarn kommune fra områdene som angitt i punkt 3 i denne forskrift,
ilegges hjemmekarantene i 7 dager etter ankomst. Karantenen forlenges med ytterligere 7
dager dersom man ikke påviser smittefrihet gjennom prøvetaking, jf den statlige Forskrift om
karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd
av Covid-19, § 2.

2.

For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder
myndighetens til enhver tid gjeldende regler for karantene og isolasjon, jf Forskrift
om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i
anledning utbrudd av Covid-19.

3.

Forskriften gjelder pr. 07. april 2020 følgende områder: Vestland, Viken, Vestfold og
Telemark, Rogaland, Oslo, Innlandet og Agder.

4.

Transittopphold på lufthavn i områdene i denne forskrifts pkt. 3 regnes ikke som
opphold i området

5.

Reisende som ikke har symptomer skal reise til planlagt oppholdssted for
hjemmekarante, og skal under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til
andre. Hjemmekarantene kan avbrytes før 14 dager ved at den reisende forlater
Beiarn kommune.
Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig
transport.
Disse karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv. Ikke personer den
reisende oppholder seg med, eller har oppholdt seg med under oppholdet i Beiarn
kommune.

6.

Unntak fra denne lokale forskriftens karantenekrav er:
a) Personer som har fått påvist at de ikke er smittet av Covid-19. (Personer med akutt
luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet, i samsvar med
de til enhver tid gjeldende råd og anbefalinger fra FHI.}
b) Nær familie av avdøde, ifm. begravelser.
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