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Brev til alle offentlige og private virksomheter om coronaforebyggende tiltak  
 

Kommuneoverlegen vedtok lokal forskrift om coronaforebygging 14.03.20.  

Forskriften pålegger alle virksomheter innenfor kommunens geografiske område å gjennomføre en 

rekke tiltak for å bidra i å hindre smittespredning: 

• Informasjon til besøkende/kunder om hygieneråd.  

• Virksomheten skal gjennomføre en egen risikovurdering mtp. smittespredning 

• Innføre egne tiltak basert på egen risikovurdering  

• Sørge for renhold og hygienetiltak for å hindre smittespredning  

• Tilrettelegging for hjemmekontor og begrensning av møtevirksomhet  

Hvilke konkrete tiltak kreves:  

Kommunen har laget egen informasjonsplakat på norsk og engelsk som virksomheter kan få utdelt 

gratis for å tilfredsstille krav om informasjon til besøkende/kunder. Denne plakaten må ha relativt 

stor størrelse for å synes godt. Det kan gjerne henges opp flere plakater i tilknytning til store 

virksomheter. De virksomhetene som enda ikke hengt opp slike plakater må snarest ta kontakt med 

kommunen for å få gjort dette.  

Alle virksomheter som selger næringsmidler/legemidler har særlig ansvar for hygienetiltak. Konkret 

innebærer det at alle, både besøkende og ansatte må holde minst en meter avstand og at alle vaske 

hendene på veg INN i butikken/virksomheten. Jeg er gjort kjent med at flere virksomheter har 

tilrettelagt for dette, og det er bra. Det er imidlertid noen virksomheter hvor dette er plassert på en 

måte som gjør at kundene/besøkende kan overse dette. Det er viktig at det er en plassering av 

desinfeksjonsmiddel/håndvask slik at alle kunder må gjennomføre dette før de går inn. Dette gjelder 

særlig matbutikker, bensinstasjoner, serveringssteder, kiosker og apotek.  

Virksomheten må også ha godt renhold av særlige kontaktpunkter for å hindre smitte. Det typiske 

eksemplet er håndtak på handlevogner/handlekurver, betalingsterminal for kort, dørhåndtak og 

andre steder folk berører. Disse må vaskes hyppig.  

Bruk av engangshansker i butikker er ikke anbefalt av helsemyndighetene. Det er flere årsaker til 

dette. Hansker gir en falsk trygghet hvor personer blir mindre oppmerksomme med hvor man tar 

hendene sine. I tillegg er det vanskelig å ta på og av hansker på rett måte og det er urealistisk at den 

generelle befolkningen gjør dette. I tillegg er det vanskelig å vite om alle hanskene som finnes faktisk 

har en kvalitet som gir beskyttelse mot coronaviruset. Hvis det faktisk er hansker som gir slik 

beskyttelse burde de være foreholdt bruk i helsevesenet ettersom det er en global og nasjonal 

generell mangel på smittevernutstyr. I en slik situasjon er det ikke riktig å bruke hansker i 

forbindendelse med butikkhandel. Når man bruker hansker må man uansett ha håndvask i tillegg. 

Det er vanskelig å få på hansker på våte nyvaskende hender og kunder som tar på seg hansker kan da 

velge bort håndvask/desinfeksjon, og da gjør hanskene mer skade enn nytte. Rådet er derfor å ikke 

dele ut engangshansker.  

Virksomheter bør av hensyn til både kunder og ansatte ha pleksiglass bak kassa ettersom kunde og 

ansatt da kan være innenfor en meter. Ansatte i butikker utsettes for mange personmøter og kan 

derfor være utsatt for smitte, og tillegg spre smitte til mange andre hvis de selv blir syke.   
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Internopplæring av ansatte i hygieneråd og generelt smittevern forutsettes gjennomført i alle 

virksomheter. Det innebærer opplæring i generelle hygieneråd som gjelder hele den generelle 

befolkningen, og annen viktig kompetanse som er mer særskilt ut ifra virksomhetens karakter.  

Egen risikovurdering: Alle virksomheter som enda ikke har gjort dette må snarest gjennomføre en 

egen risikovurdering med tanke på smittespredning. Dette vil naturlig nok være ulike vurderinger 

knyttet til ulike virksomheter. Basert på denne risikovurderingen skal virksomheten selv gjennomføre 

nødvendige tiltak for å hindre smittespredning.  

Smågodt: Det har vært ulik praksis knyttet til salg av smågodt i løsvekt. Det anbefales inntil videre å 

ikke selge smågodt og løsvekt av smittevernhensyn. Da sikrer man en lik praksis i regionen. I tillegg 

retter salg av smågodt seg til dels mot små barn, og barn er gjennom sin adferd effektive spredere av 

smitte. Alle virksomheter bør selv tenke gjennom om det er andre tilsvarende varegrupper som også 

bør innstilles av samme grunn.  

Besøkende fra andre kommuner. Forskriften slår fast at besøkende fra andre kommuner med lokale 

smitteutfordringer har et særskilt ansvar for å aktsomme for å unngå smittespredning. Alle 

reiseaktivitet både innenlands og utenlands er uheldig med tanke på smittespredning. Det er også 

forbudt å reise til og få besøk fra andre områder med lokale smitteutfordringer med mindre det er 

strengt nødvendig. I vår region har kommuneoverlegen gitt særskilt råd når det gjelder Sel kommune, 

men dette vil også gjelde andre kommuner/områder i landet med høyt smittepress. Det betyr at 

personer fra disse kommunene ikke kan reise til vår kommune med mindre det er strengt nødvendig. 

Strengt nødvendig tolkes foreløpig som arbeidsrelatert reise og andre særlige nødvendige oppdrag 

(helse, beredskap, gjennomreise).  

Norge og verden er inne i en svært dramatisk situasjon som preger alle deler av samfunnet. Vi er alle 

tjent med å gjøre det vi kan for å hindre smittespredning. Hvis alle slutter opp om tiltakene kan vi 

unngå innleggelser og dødsfall. I tillegg kan man raskere lempe på tiltakene slik at samfunnet kan 

komme tilbake til normal aktivitet. Det vil være bra for både næringsliv og arbeidsplasser. Det krever 

imidlertid at alle bidrar.  

Ved spørsmål så ta kontakt med coronatelefonen: 480 75 383. 

 

 

 

…………………………………………………….. 

Anders Brabrand  

Kommuneoverlege  

Øyer, Nord-Fron, Sør-Fron, Gausdal  
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Utdrag fra lokal forskrift om coronaforebygging:   

Virksomheter:  

«….virksomhetene (…)skal informere kundene/besøkende om viktigheten av at personer innenfor 
lokale/området holder minst en meter avstand til andre i hele lokalet/området til enhver tid. 
Virksomhetene skal opplyse om dette ved inngangen.» 
 
«Alle virksomheter skal gjøre en risikovurdering med tanke på fare for smittespredning, og selv 
innføre egne tiltak basert på en slik risikovurdering dersom dette er 
nødvendig.» 
 

«Reiser til og besøk fra områder med vedvarende og lokale smitteutfordringer skal unngås med 
mindre de er strengt nødvendige. 
Personer som besøker vår kommune fra områder med lokale smitteutfordringer plikter å være 
særskilt aktsomme i sin adferd for å unngå smittespredning.» 

«Alle virksomheter plikter å sørge for renhold og hygienetiltak som hindrer smittespredning.» 

«Hjemmekontor og møtevirksomhet 
Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. 
Ved vurderingen av hvem som skal arbeide hjemmefra legges det blant annet vekt på hvem og hvor 
mange som til enhver tid må være til stede på arbeidsplassen for å opprettholde nødvendig drift. I 
denne vurderingen må det tas hensyn til virksomhetens egenart, herunder om kritiske funksjoner for 
liv og helse blir rammet ved at ansatte ikke er fysisk tilstede. 
Møtevirksomhet med fysisk tilstedeværelse skal begrenses mest mulig. I stedet brukes elektroniske 
løsninger der det er tilgjengelig. Kun nødvendige møter gjennomføres som planlagt. Det samme 
gjelder kurs, seminarer o.l.» 


