
Forskrift om endring av midlertidig forskrift 2021-03-11-664  
om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19),  
Krødsherad kommune, Viken   
 
Fastsatt av kriseledelsen i Krødsherad kommune 24. mars 2021  
med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot  
smittsomme sykdommer § 4-1. 

 

I 

§ 3 skal lyde: 

§ 3 Plikt til bruk av munnbind 

Besøkende og kunder i butikker og på serveringssteder skal bruke munnbind. For 

kollektivreisende, i buss, taxi, skibuss og skolebuss gjelder det samme. 

Når det ikke er mulig å holde minst to meters avstand, ut over kortvarige passeringer 

til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i tros- og 

livssynsbaserte lokaler, i andre typer fellesområder innendørs og i lokaler for kultur-, 

sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver 

fysisk aktivitet. 

Munnbind skal tas på før en går inn på steder nevnt i første og andre ledd. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er 

mulig å holde minst to meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke for steder 

hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, 

skillevegger o.l. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av 

medisinske grunner eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende. 

Det anbefales på det sterkeste at en bruker munnbind også utendørs der det kan 

dannes køer og opphoping av mennesker, i heiskøer, i køer utenfor serveringssteder, 

taxikø o.l. der en metersregelen ikke kan holdes. 

 

§ 6 skal lyde: 

§ 6 Krav om adgangskontroll i dagligvareforretninger 

Hver enkelt butikk skal ha person(er) til å føre kontroll med antall personer som 

slippes inn i lokalet. Antallsbegrensningene inne i butikk skal være i samsvar med 

anbefalingen om å holde 2 meter avstand. Maksimalt antall personer skal på forhånd 

være bestemt, og bekjentgjort. 

 



Ny § 7 skal lyde: 

§ 7 Plikt til hjemreise ved sykdom og karantene 

Dersom du er syk, venter på testsvar eller er i karantene eller isolasjon, skal du holde 

deg hjemme i egen hjemkommune. 

Om du blir/er syk, pålagt karantene eller isolasjon mens du er på reise/ferie til eks. 

fritidsbolig/hytta, skal du snarest reise hjem til egen bolig. 

 

 

Nåværende §§ 7 og 8 blir nye §§ 8 og 9. 

 

II 

 

Endringene trer i kraft fra 25. mars 2021, kl. 08.00. 

 


