Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Bodø kommune, Nordland
Hjemmel: Fastsatt av kommunelegen i Bodø kommune 26. februar 2021, med hjemmel i lov 5. august
1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer smittevernloven § 4-1 femte ledd, jf. § 4-1 første
ledd bokstav a.
§ 1.

Formål

Formålet med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i en periode med
økende smittetall.
§ 2.

Virkeområde

Forskriften gjelder i Bodø kommune.
§ 3.

Forhold til øvrig regelverk

Reguleringene i denne forskrift kommer i tillegg til de reguleringer som følger av lov, nasjonale
forskrifter og andre lokalt fastsatte smitteverntiltak. Ved eventuell motstrid mellom denne forskrift og
nasjonalt regelverk, går forskriften foran fravikelige regler i lov og nasjonal forskrift.
§ 4.

Private sammenkomster

Selv om kravene til avstand i covid-19 forskriften blir oppfylt, er det ikke tillatt å arrangere eller delta
på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere
enn 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen er til stede samtidig.
Selv om kravene til avstand i covid-19 forskriften blir oppfylt, er det ikke tillatt å arrangere eller delta
på private sammenkomster innendørs på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler, der det er flere
enn 10 personer tilstede samtidig.
§ 5.

Antall personer som kan være til stede på et arrangement

Selv om kravene til avstand i covid-19-forskriften blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres
arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:
10 personer på innendørs arrangement som regulert i nevnte forskrift § 13 første ledd bokstavene a til
e, likevel 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
§ 6.

Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
a. Idrettshaller og treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
1. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
2. Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
3. Utetrening i grupper tillates med minimum 2 meter avstand og deltagerlister.
Idrettshaller og treningssentre skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst to
meters avstand til andre.
b. Svømmehaller, badeland, spaanlegg og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan
holde åpent:
1. Skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller
yngre og svømming for toppidrettsutøvere.
2. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
3. Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av
behandlingen.

c. Innendørs fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder
der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
§ 7.

Serveringssteder – gjesteregistrering, munnbind og skjenkestopp

Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende
skal registrere kontaktopplysninger til gjestene før servering. Det er tilstrekkelig å registrere
opplysningene til én person i hver husstand. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør
det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også
registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet.
Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere
smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette
formålet. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal
informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen
oppbevares.
Påbudet om registrering i første ledd gjelder bare gjester som har sitteplass på serveringsstedet.
Ansatte på serveringssteder som nevnt i første ledd skal benytte munnbind, dersom det ikke er mulig å
overholde avstandskravet på én meter.
Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve
skjenkebevillingen.
§ 8.

Ansvar

Bodø kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.
§ 9.

Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskrift kan straffes i henhold til
smittevernloven § 8-1 med bot eller med fengsel inntil 2 år.
Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp og helse som følge, er
straffen bot eller fengsel inntil 4 år.
§ 10.

Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft 26. februar 2021 kl. 00.00, og gjelder til og med fredag 5. mars 2021 kl. 24.00.
Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

