
   

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Krødsherad 
kommune, Viken 
 
Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Krødsherad kommune 9. desember 2021 med hjemmel i 
lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1. 
 
 
§ 1. Formål og virkeområdet 
 
Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av 
SARS-CoV-2 i befolkningen og blant helsepersonell, sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet 
i helsevesenet slik at tjenestene kan håndtere smittesituasjonen og ivareta ordinære helse- og 
omsorgstjenester, i perioder der smittetallene er stigende eller høye. 
 
Forskriften gjelder i Krødsherad kommune. 
 
 
§ 2. Krav om smittekarantene for husstandsmedlemmer 
 
Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære som har hatt nærkontakt med en person som er 
bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer 
på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke utviklet symptomer, skal i 
smittekarantene. Karanteneplikten gjelder i 7 døgn etter siste nærkontakt. 
 
De som har karanteneplikt etter første ledd skal testes med PCR-test så snart som mulig. 
 
Personer i smittekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan 
unngånærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke 
være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage. Det er ikke 
tillatt å bruke offentlig transport.  
 
Foreldre i smittekarantene kan gjennomføre samvær med barn i karantenetiden.  
 
Personer i smittekarantene kan teste seg ut av karantene med negativ PCR-test tatt mellom døgn 
5 og 7 etter siste nærkontakt. 
 
Personer som utvikler akutt luftveisinfeksjon, med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden, 
skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for å testes. 
 
 
§ 2 a. Unntak fra krav om smittekarantene for husstandsmedlemmer 
 
a) Ansatte som jobber for spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten i Norge og som 

har testet negativt for SARS-CoV-2 med PCR-test eller antigen hurtigtest, kan unntas 
smittekarantene etter §2. 
 

b) Kommunelegen og kommunens smittesporingspersonell kan unnta personer som jobber 
utenfor helsetjenesten fra karanteneplikten, dersom arbeids- eller oppdragsgiver sikrer at 
dette skjer på en smittevernmessig forsvarlig måte og er viktig og nødvendig for virksomheten. 

 
Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntakene i 
denne bestemmelsen i størst mulig grad unngås. 



   

 
Arbeids- og oppdragsgiver plikter å godkjenne bruk av dette unntaket. 
 
Personer som unntas smittekarantene, skal teste seg hver dag i 7 dager med antigen hurtigtest eller 
annenhver dag med PCR-test. Første test skal tas så raskt som mulig etter bekreftet nærkontakt. 
 
Personer som er unntatt fra karanteneplikt, skal så langt som mulig, unngå nærkontakt med andre 
som de ikke bor sammen med. 
 
 
§ 3. Ansvar 
 
Krødsherad kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 
 
 
§ 4. Ikrafttreden, varighet og myndighet 
 
Forskriften trer i kraft natt til fredag 10. desember kl. 24.00 og gjelder til og med torsdag 6. januar 
2022. 
 
Formannskapet gis myndighet til å forlenge- og Kriseledelsen gis myndighet til å avvikle denne 
forskriften. 


