
MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK – STAVANGER 
KOMMUNE, ROGALAND  

  

  
Hjemmel: Fastsatt av ordføreren i Stavanger 1. desember 2021 med hjemmel i lov om vern mot smittsomme sykdommer 

av 05.08.1994 nr. 55 (smittevernloven) § 4-1, i henhold til fullmakt fra Stavanger kommunestyre ved vedtak 31. mai 2021.    

 

 

 

§ 1 Formål   

     Formålet med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i befolkningen, og 

sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenester i perioder der smittetallene 

er stigende eller høye eller der potensialet for smittespredning er stort. 

  

 
§ 2 Virkeområde 

     Forskriften gjelder i Stavanger kommune.      

  

§ 3 Bruk av munnbind 

     Når det er fare for at det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, ut over kortvarige 

passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene 

på kjøpesentre, på kollektivtransport og taxi og innendørs stasjonsområder.  

     Krav om å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på nevnte steder i første avsnitt hvor det 

ikke er mulig å holde minst en 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. 

     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. 

     Krav om å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske 

årsaker ikke kan bruke munnbind 

  

§ 4 Ansvar      

     Stavanger kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.       

    

  

§ 5 Straff      

     Overtredelse av denne forskriften § 3 eller vedtak gitt med hjemmel i forskriften straffes i henhold 

til lov om vern mot smittsomme sykdommer § 8-1, men med strafferamme som i covid-19-forskriften 

§ 24. 

  

 

§ 6 Ikrafttredelse, varighet og oppheving av andre forskrifter      

     Forskriften trer i kraft 2. desember 2021 kl. 00.00, og gjelder til 7. januar 2022 kl. 24.00. 

 


