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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.
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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.

·      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-ogkrisehandtering/koronavirus/faglig-grunnlag-til-helse-og-omsorgsdepartementetcovid-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.
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