Vedtak om karanteneregler i Dønna kommune 24.03. 2020
For å forsinke og hindre spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og
omsorgstjenester, fatter kommuneoverlegen i Dønna kommune 22.03. 2020 følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1 femte ledd.
Dette vedtaket erstatter tilsvarende vedtak fattet 16.03. 2020.
Vedtak:
1. Alle som ankommer kommunen etter reiser fra områdene angitt i punkt 2 ilegges
hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
2. Vedtaket gjelder per 22.03. 2020 følgende områder: Hele Norge, Skipsfart og
offshoreinstallasjoner - med unntak av Helgelandskommunene.
3. Kommunen forholder seg til de nasjonale retningslinjene for restriksjoner knyttet til
reiser over landegrensene.
4. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden gjelder
myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for hjemmekarantene og isolasjon, Jmf.
Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i
anledning utbrudd av Covid-19.
Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 16. mars. For ankommende fra Sverige vedtaket
tilbakevirkende kraft fra og med 17. mars.
Reisende, som ikke har symptomer, kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så
langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.
Reisende med symptomer skal ikke bruke offentlig transport.
Unntak:
Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men
nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell
som er nødvendig for å gjennomføre transporten. Unntaket gjelder også ambulansepersonell og
andre når det utføres pasienttransport, herunder transport av døde.
Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis
adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell, når dette er strengt nødvendig for å
opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Dønna kommune skal fortløpende
informeres om slike unntak.
Kommunale bestemmelser skal ikke hindre arbeidstakere fra å komme til bedriften, og står ikke i
veien for mannskappsskift til sjøs. Men det understrekes at arbeidsgiver har et særlig ansvar for
å vurdere smitterisiko og iverksette smittereduserende tiltak på arbeidsplassen.

Unntak fra karantenebestemmelsene på grunn av samfunnskritisk funksjon gjelder kun i
arbeidstiden. Når den ansatte går av vakt er karantenebestemmelsen gjeldende igjen og
karantenetiden skal fullføres.
I de tilfeller unntak benyttes, plikter selskapet å informere smittevernavdelingen i Dønna
kommune. Dette gjelde ansatte med bo- og jobbadresse i Dønna kommune.
Ansatte med symptomer skal IKKE på jobb. Ansatte som utvikler symptomer på jobb skal
umiddelbart i isolasjon.
For spørsmål om karantenebestemmelser - kontakte legekontor på tlf. 750 52 201.
Vedtaket har virkning fra 24.03. 2020 kl. 16:00 og gjelder i 7 dager.
Rettslig grunnlag
Smittevernloven § 4-1 femte ledd gir kommuneoverlegen, i kommunestyrets sted, hjemmel til å
sette i verk ulike tiltak i hastesaker, når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig
smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av
bestemmelsens første ledd bokstavene a til e. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-0555
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