
Forskrift om smitteverntiltak, Steinkjer kommune, Trøndelag.  

Hjemmel: Fastsatt av kommuneoverlegen i Steinkjer kommune 8. april 2021 med hjemmel i lov 5. 

august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.  

 

§1. Formål og virkeområde 

Formålet med forskriften er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller avgrense spredning 

av covid-19 i befolkninga og blant helsepersonell og sikre at tilstrekkelig kapasitet i helse- og 

omsorgstjenestene blir opprettholdt slik at tjenestene kan håndtere smittesituasjonen og ivareta 

ordinære helse- og omsorgstjenester i perioder der smittetallene er stigende eller høye.  

Forskriften gjelder i Steinkjer kommune 

 

§2 Arrangement 

Alle arrangementer forbys, både innendørs og utendørs1 

Unntak: Begravelser/bisettelser er tillatt. Antall deltakere kan ikke overstige 30 personer 

1 Arrangement er definert i § 13 i den nasjonale covid-19- forskriften 

 

§ 3 Stenging og avgrensning av fritidsaktiviteter 

Treningssenter, idretts- og flerbrukshaller, svømmehaller og øvrige lokaler for tilsvarende aktiviteter 

skal holde stengt. Likeledes skal kultur- og underholdningssteder som eksempelvis forsamlingshus, 

lekeland, bingo og øvrige aktivitetslokaler holde stengt. Museum skal holde stengt.  

Innendørs treninger samt organiserte idretts,- kultur og andre fritidsaktiviteter for barn, unge og 

voksne er ikke tillatt.  

 

§4 Krav til bruk av munnbind/ansiktsmaske på kollektivtrafikk, taxi og innendørs på offentlig sted 

(butikker mv).  

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

husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på 

serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i 

lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. 

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, 

og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke 

munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien. 

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

mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. 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 12 år, eller for de som av medisinske eller 

andre årsaker ikke kan bruke munnbind.  

§5 Rødt nivå på skoler og barnehager 

Alle skoler og barnehager skal innføre rødt nivå. Med skoler menes barneskole, ungdomsskole og 

videregående skole. Elever på internat må følge gjeldende restriksjoner og statlige retningslinjer for 

smittevern. Krav og definisjoner følger utdanningsdirektoratets veileder.  

Dersom det blir nødvendig å stenge enkeltskoler eller barnehager, blir dette gjort gjennom 

enkeltvedtak.  

 

§6 Straff 

Forsettlig eller uaktsomt brudd på denne forskriften kan straffes jfr lov om vern mot smittsomme 

sykdommer § 8-1.  

 

§ 7 Ikrafttredelse og varighet 

Forskriften trer i kraft straks, fra og med 08.april 2021 kl 1600 til og med 19. april 2021. 

 


