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Møtebehandling
Votering
Innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak
For å bremse spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og
omsorgstjenester erstatter formannskapet kommunelegens hastevedtak av 15.03.20, og treffer
følgende vedtak:

1. Alle som ankommer Tromsø etter reiser i områdene angitt i punkt 4 i Norge ilegges
hjemmekarantene i 7 dager etter ankomst. Denne karantenen forlenges med 7 dager
dersom man ikke påviser smittefrihet gjennom prøvetaking, jf. Forskrift om karantene,
isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19
§ 2.
2. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder
myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon, jf.
Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i
anledning utbrudd av Covid-19.
3. Unntaksbestemmelser
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 lasting og lossing fra skip der mannskapet ikke går i land.
Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid er allerede underlagt et forsterket
system for testing for covid-19 og gis derfor fritak fra dette vedtaket.
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Av hensyn til det generelle smittevernet gis også renholdspersonell fritak fra dette
vedtaket.
Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske
funksjoner må selv gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig
for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Personell som skal
gjennomføre arbeid som er nødvendig for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner er
også unntatt. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av
kommunen.
Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i
områder omtalt i punkt 4.
Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 4 regnes ikke som opphold i området. Det
samme gjelder når reise skjer i forbindelse med mannskapsbytte på tråler, brønnbåt, mv.
4. Vedtaket gjelder per 26.03.20 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken,
Vestfold, Telemark, Innlandet og Vestland.

2

