
Midlertidig forskrift om tiltak for å forebygge smitte av covid-19, 

Gjerdrum kommune, Viken 

Vedtatt av Gjerdrum kommunestyre 25. november 2020 iht., jf. lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern 
mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd.  

 

 

§ 1. Idrett, kultur- og fritidsaktiviteter 
Det er forbud mot breddeidrett for voksne, både innendørs og utendørs. Det er forbud mot kultur- 
og fritidsaktiviteter for voksne innendørs.  
 
Treningssentrene kan holde åpent for eksisterende kunder og Gjerdrums innbyggere.  

For barn og unge under 20 år opprettholdes treninger, kultur- og fritidsaktiviteter. 
Smittevernveilederne for de respektive aktivitetene skal til enhver tid følges. Det er forbud mot 
deltakelse i alle konkurranser, stevner, kamper mv. 
 
I forbindelse med all trening anbefales det å benytte garderobeanlegg i minst mulig grad og med 
kortest mulig tidsintervall. 
 
 

§ 2. Begrensninger på størrelse på arrangementer 
På offentlige og private arrangementer innendørs som holdes på offentlige steder eller der 
offentligheten ferdes, gjelder en begrensning på 20 deltakere. Det skal benyttes fastmonterte seter, 
faste seteplasser eller tilvisning av sitteplass.   
 
Ved begravelser og bisettelser er det tillatt å være inntil 50 deltakere. Arrangøren skal sørge for 

at alle som er til stede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme 

husstand, målt fra skulder til skulder. 

 
På offentlige arrangementer utendørs gjelder en begrensning på 100 deltakere. 
 
For definisjon av arrangement henvises det til forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet 
(covid-19-forskriften).  
 
 

§ 3. Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 personer 
tilstede 
Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster på privat eiendom med mer enn 

10 personer til stede. 

Selv om antallet personer er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private 

sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle personer kan holde 1 meters avstand. 

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle tilstedeværende er fra samme husstand. 

 



§ 4. Butikker og andre utsalgssteder 
Det skal brukes munnbind på butikker og andre utsalgssteder innendørs når det ikke er mulig å 

opprettholde 1 meters avstand. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte 

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

o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger. 

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

medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk 

av munnbind gjelder tilsvarende. 

Butikker og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke befinner seg flere i lokalet enn at minst 1 

meters avstand kan opprettholdes. 

 

§ 5. Kollektivreiser 
Reisende med kollektivtransport skal bruke munnbind. Påbud om bruk av munnbind gjelder også i 
taxi for passasjerer og sjåfør. 
 
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder eller personer som av 
medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 
 
Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport med mindre det er nødvendig, eks. 
skoletransport.  
 

 

§ 6. Ansvar 
Gjerdrum kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 
 

 

§ 7. Forholdet til nasjonale regler 
Nasjonale smittevernregler og endringer i covid-19-forskriften, som strammer inn bestemmelser i 
denne forskriften, gjelder foran denne forskriften. 
 

 

§ 8. Ikrafttredelse og varighet 
Denne forskriften trer i kraft 27. november 2020 kl. 08.00 og gjelder inntil videre.  
           


