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Denne e-posten sendes kommunenes beredskapsadresser etter ønske fra
Helsedirektoratet. Dette kommer i tillegg til meldingen vi sendte ut tidligere i dag
kl 1010. SFIN ber om at denne distribueres internt, til alle som har behov for
informasjonen. 

Vennlig hilsen

SFIN stab

Subject: NYE INNREISEREGLER TIL NORGE FRA 24. JANUAR KL. 2400
 

Hei

Vi ber vennligst om videre distribusjon til kommuner 

Vjh
Rune Arnesen 

Stabsleder 

488 80 909 

Til statsforvaltere og alle kommuner/KOMMUNELEGER

NYE INNREISEREGLER TIL NORGE FRA 24. JANUAR KL. 2400

Regjeringen meldte i går at det innføres nye innreiseregler til Norge fra i kveld, 24.
januar kl. 2400 https://www.vg.no/nyheter/i/wevn5G/innreisereglene-blir-strengere

I hovedsak skjer følgende endringer:

·      Tidsvinduet for attest på negativ test før ankomst til Norge er endret fra 72
timer til 24 timer før avreise.

·      Alle personer som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland,
Nederland, Østerrike, Portugal og Brasil skal testes med testmetoden PCR
ved grensepasseringsstedet (ikke hurtigtest).

·      Det understrekes at positiv hurtigtest ved grensepasseringsstedet skal følges
opp med PCR-test for alle innreisende. PCR-testen utføres umiddelbart der
de innreisende venter på svar ved teststasjonen, eller så snart som mulig i
hjemkommunen/oppholdskommunen for de som har reist videre.
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Forskrift om endringer i covid-19-forskriften

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 23. januar 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer §§ 4-3 og 4-3 a, jf. forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet § 20. 



I



I forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet gjøres følgende endringer:



§ 4 a første ledd skal lyde:

Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt som fastsatt i vedlegg A, skal ved innreise fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge. For personer som ankommer med fly, kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise. Flyreisen kan være direkteflygning til Norge eller sammenhengende flyreise til Norge med mellomlandinger på andre flyplasser. Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk. Kravet om fremleggelse av attest gjelder ikke personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19. Dersom kravene ikke er oppfylt, kan personen bortvises, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 4a.



§ 4 b skal lyde:

§ 4 b Krav om testing etter opphold i land med særlig høy forekomst av muterte virusvarianter 

Personer som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal eller Brasil i løpet av de siste 10 døgn før ankomst til Norge og er tolv år eller eldre, skal teste seg for SARS-CoV-2 med testmetoden PCR ved grenseovergangsstedet i Norge. 

Første ledd gjelder ikke personer som har oppholdt seg i land som nevnt i første ledd mellom  15. januar 2021 og 25. januar 2021. De skal så snart som mulig teste seg for SARS-CoV-2 med testmetoden PCR. Personen skal teste seg selv om vedkommende har testet seg før 25. januar 2021.   

Personer omfattet av andre ledd skal kontakte kommunen eller testsenter for å få gjennomført testing. Personen skal opplyse at krav til testingen skyldes opphold i et av landene som nevnt i første ledd.

Testkravet gjelder ikke for personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19.

Testkravet gjelder ikke for utlendinger som er nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, og som kan fremvise diplomat- eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for ambassadepersonell, sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav f.



§ 4 c første ledd skal lyde:

Innreisekarantene etter § 4 første ledd bokstav a forkortes dersom personen dokumenterer to negative testresultater i karantenetiden ved:

a. første test som er tatt innen tre døgn etter ankomst, og kan være antigen hurtigtest eller PCR-test, og 

b. andre test som er PCR-test og som tidligst er tatt syv døgn etter ankomst. 



§ 4 c andre ledd oppheves. 



§ 4 d første ledd skal lyde:

Personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt som fastsatt i vedlegg A i løpet av de siste 10 døgn før ankomst til Norge, skal teste seg for SARS-CoV-2 ved grenseovergangsstedet i Norge. Testen skal være antigen hurtigtest eller PCR-test. Ved positiv antigen hurtigtest skal personen ta PCR-test innen et døgn etter ankomst. Myndighetene kan i grensekontrollen gi anvisning på hvilken teststasjon den reisende er pliktig til å teste seg ved umiddelbart etter innreise.



§ 4 d fjerde ledd skal lyde:

For personer som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal eller Brasil i løpet av de siste 10 døgn før ankomst til Norge, gjelder § 4 b.



§ 5 c oppheves.



§ 6 første ledd skal lyde:

Personer som er unntatt fra karanteneplikt i medhold av § 6 a til § 6 j, skal så langt som mulig, unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med.



§ 6 b syvende ledd skal lyde:

Første til fjerde ledd gjelder ikke personer som har oppholdt seg i et annet område med karanteneplikt som fastsatt i vedlegg A enn Sverige og Finland i løpet av de siste 10 døgnene før ankomst til Norge.



§ 6 d skal lyde:

§ 6 d Særskilt unntak fra innreisekarantene

Følgende personer er unntatt fra innreisekarantene i både arbeidstiden og skoletiden, når de har testet negativt på test for SARS-CoV-2 med testmetoden PCR tatt tidligst tre døgn etter ankomst:

de som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn etter barnelova og barnevernloven.

de som norske statlige myndigheter har invitert av utenrikspolitisk viktige grunner.

Samvær etter første ledd bokstav a kan gjennomføres i karantenetiden.

Barn under 12 år som omfattes av første ledd bokstav a er unntatt fra karantene, selv om de ikke har tatt test etter første ledd.



§  6 e skal lyde:

§ 6 e Særskilt unntak fra innreise- og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, og som har testet negativt for SARS-CoV-2 med testmetode PCR tidligst tre døgn etter ankomst til Norge, er unntatt fra karantene i arbeidstiden.

Unntaket i første ledd kan kun benyttes i tilfeller hvor det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten eller mulighet til å bruke andre unntak i § 6a til § 6i før personen går i arbeid. I akutte situasjoner hvor det ikke er tid til å vente på PCR-svar, kan personen gå i arbeid etter å ha testet negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres. Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i første ledd i størst mulig grad unngås.



§ 6 f oppheves.



§ 6 g tredje ledd oppheves.



§ 6 h første ledd bokstav b skal lyde:

b.   har testet negativt for SARS-CoV-2 med testmetode PCR på test tatt tidligst tre døgn etter ankomst til Norge.



§ 6 h sjuende ledd oppheves.



§ 6 i skal lyde:

§ 6 i Særlige regler om innreisekarantene for militært personell

Utenlandsk militær avdeling som ankommer Norge for trening, øving eller operasjon godkjent av Forsvarsdepartementet, kan gjennomføre innreisekarantene i garnison, militærleir, teltleir, i felt eller lignende. Innreisekarantene kan gjennomføres i grupper på inntil 5 personer som er fysisk adskilt fra øvrige grupper, norske avdelinger og sivilbefolkningen. Forsvarets Sanitet kan i det enkelte tilfelle godkjenne at flere enn 5 personer kan inngå i gruppen, likevel begrenset til inntil 30 personer. Forsvarets Sanitet skal også godkjenne karanteneordningen for øvrig.



II



Forskriften trer i kraft 24. januar 2021 kl. 24:00.
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Fra: Jon Hjellum Vibeto <Jon.Hjellum.Vibeto@helsedir.no>
Dato: 23. januar 2021 kl. 22:39:03 CET
Til: sftlberedskap@statsforvalteren.no, sfinberedskap@statsforvalteren.no, sfvlberedskap@statsforvalteren.no, sfovberedskap@statsforvalteren.no, sfvtberedskap@statsforvalteren.no, sfavberedskap@statsforvalteren.no, sfroberedskap@statsforvalteren.no, sfmrberedskap@statsforvalteren.no, sfnoberedskap@statsforvalteren.no, sftfberedskap@statsforvalteren.no
Kopi: Øyvind Haarr <Oyvind.Haarr@kristiansand.kommune.no>, Humstad Sissel Staven <Sissel.Staven.Humstad@stjordal.kommune.no>, Reidun Vigdel Ølberg <reidun.vigdel.olberg@sola.kommune.no>, Katrine Marie Haga Nesse <kane1@karmoy.kommune.no>, Ole Henrik Augestad <Ole.Henrik.Augestad@sandefjord.kommune.no>, "Linchausen, Dagrun Waag" <Dagrun.Linchausen@bergen.kommune.no>, arne.m.myrland@bodo.kommune.no, Beredskap.Trysilkommune@trysil.kommune.no, beredskap@eidskog.kommune.no, beredskap@kongsvinger.kommune.no, Elisabeth Grøtli Nordal <Elisabeth.Grotli.Nordal@ullensaker.kommune.no>, Sofie Katrin Holmeset <Sofie.Katrin.Holmeset@giske.kommune.no>, Bror Hartvigsen <Bror.Hartvigsen@tromso.kommune.no>, Guro.Winsvold@larvik.kommune.no, terje.skavdal@ber.oslo.kommune.no, Birgit Sannes <birgit.sannes@bamble.kommune.no>, Richard André Aronsen-Ødemark <Richard.Andre.Aronsen@halden.kommune.no>, christian.gundersen@aremark.kommune.no, Linda Øverland <linda.overland@marker.kommune.no>, Rune Lund <Rune.Lund@kongsvinger.kommune.no>, willy.ornebakk@storfjord.kommune.no, Testsenter Covid-19 <testsenter@svk.no>, inge.falstad@meraker.kommune.no, stein.ole.rorvik@saltdal.kommune.no, iris.bartholsen@narvik.kommune.no, robert.pettersen@rana.kommune.no, jon.ivar.bergersen@eidskog.kommune.no, jast@trysil.kommune.no, kfj@roros.kommune.no, anu.nilsen@tana.kommune.no, georges.nasr@karasjok.kommune.no, keah@kautokeino.kommune.no, Svein Lie <Svein.Lie@helsedir.no>, Martin Wikören Mogstad <Martin.Wikoren.Mogstad@helsedir.no>, Lasse Frantzen <Lasse.Frantzen@helsedir.no>, Astrid Marie Bjerkås <Astrid.Marie.Bjerkas@helsedir.no>
Emne: Informasjon til kommuner med grenseteststasjoner - Innskjerpelser i test- og karantenereglement

 

Hei alle sammen.

 

Regjeringen har i dag besluttet innskjerpelser av regler forbundet med testing og karantene for innreisende til Norge. Av særlig relevans for teststasjonene ved grensepasseringer er:

 

1. Alle personer som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal og Brasil skal testes med testmetoden PCR ved grensepasseringsstedet.

1. Det understrekes at positiv hurtigtest ved grensepasseringsstedet skal følges opp med PCR-test for alle innreisende. PCR-testen utføres umiddelbart der de innreisende venter på svar ved teststasjonen, eller så snart som mulig i hjemkommunen/oppholdskommunen for de som har reist videre.

 

Av andre endringer er tidsvinduet for attest på negativ test før ankomst til Norge endret fra 72 timer til 24 timer før avreise. Det innføres også en rekke andre innskjerpelser i karantenereglementet.

 

Endringene iverksettes klokken 24.00 natt til mandag 25. januar.

 

Det vises til regjeringens pressemelding: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-regler-for-testing-og-innreisekarantene-for-a-stoppe-mutert-virus/id2829765/

 

Jon Hjellum Vibeto

Seniorrådgiver

Avdeling for akuttmedisin og beredskap

Helsedirektoratet

Tlf.: 414 69 530

 





·      Det innføres også en rekke andre innskjerpelser i karantenereglementet ( se
forskrift vedlagt).

·      Informasjon til kommuner med teststasjoner gikk ut i går (se vedlagt).

Faglige råd og anbefalinger fra Helsedirektoratet og FHI:
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-
krisehandtering/koronavirus/faglig-grunnlag-til-helse-og-omsorgsdepartementet-
covid-19

Kommunikasjonstiltak:

Helsenorge.no og chat https://www.helsenorge.no/koronavirus/ oppdateres i
løpet av dagen i dag slik at all informasjon ligger klart kl. 2400.
Innreiseinformasjon til mange språk oppdateres:
https://www.helsenorge.no/koronavirus/
Karantenesjekken: https://www.helsedirektoratet.no/karantenesjekken
oppdateres.
Innhold i SMS til innreisende endres fra kl. 2400.
Justisdepartementet, i samarbeid med Helsedirektoratet, igangsetter en
kampanje for innreisende med blant annet digitale boards, oppdatering av
trykt materiell på innreisepunkter.
Oppdatering i sosiale medier på norsk og engelsk, og annonsering så fort
helsenorge på norsk og engelsk er oppdatert.
Vi oppdaterer nye regler i det planlagte annonseløpet i utlandet.

Ha en fin søndag

 

 

Med vennlig hilsen

Trine Melgård

kommunikasjonsdirektør

…………………….

Helsedirektoratet

mobil: 95063297

www.helsedirektoratet.no

Les vår digitale publikasjon på medium.com/helseaktuelt
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