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Informasjon om nasjonale og kommunale smittevernregler og
anbefalinger
1. Bakgrunn
Asker kommune har siden 2. februar 2021 vært omfattet av strenge nasjonale
smitteverntiltak som en del av ringsystemet i Osloregionen. Regjeringen besluttet 16.
februar 2021 å avvikle ringsystemet med virkning fra 18. februar 2021.
Som en følge av endringene i den nasjonale covid-19-forskriften, behandlet
formannskapet 17. februar 2021 sak om nasjonale og lokale smitteverntiltak for å
forebygge koronasmitte (sak 33/21). Formannskapets vedtak innebærer en gradvis
gjenåpning av samfunnet fra 18. februar 2021, der tidligere smittevernregler i stor
grad er erstattet av sterke anbefalinger.
Hensikten med dette brevet er å informere om de smittevernreglene og
anbefalingene som gjelder fra 18. februar 2021, og invitere idretten til felles innsats
og samarbeid om smitteverntiltak for å begrense smittespredningen.
Asker kommune ber om at Asker Idrettsråd videreformidler informasjonen i dette
brevet til lokale idrettslag og -foreninger og øvrige aktuelle aktører.
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2. Smittevernregler og anbefalinger i Asker fra 18. februar 2021
Fra 18. februar 2021 er Asker kommune omfattet av de landsdekkende reglene i den
nasjonale covid-19-forskriften knyttet til arrangementer, sammenkomster og
serveringssteder. I tillegg gjelder en rekke nasjonale og kommunale anbefalinger
som ikke er forskriftsfestet, men som alle sterkt oppfordres til å følge.
En samlet oversikt over nasjonale regler og nasjonale og kommunale anbefalinger
ligger på Asker kommunes nettsider.
Nasjonale regler og anbefalinger blir stadig endret med bakgrunn i smittesituasjonen.
Oppdatert informasjon ligger til enhver tid tilgjengelig på nettsidene til
Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, regjeringen og Helse Norge.
I tillegg er det utarbeidet egne bransjestandarder og veiledere innenfor ulike
sektorer. Asker kommune viser blant annet til nasjonal veileder for smittevern for
idrett og egne bransjestandarder for ulike særforbund, samt nettsidene til Norges
idrettsforbund.
3. Betydningen av felles innsats og samarbeid fremover
Hele Askersamfunnet må bidra i arbeidet med å begrense smittespredningen. Når
samfunnet nå gradvis åpnes opp igjen, er det viktig å videreføre den felles innsatsen
om smitteverntiltakene slik at vi unngår ny nedstengning og gjenåpningen kan
fortsette. Asker kommune vil særlig understreke betydningen av å redusere
mobiliteten i samfunnet ved å begrense reisevirksomhet på tvers av
kommunegrenser.
Asker kommune har hatt et godt samarbeid med Asker Idrettsråd gjennom hele
pandemien, og ser frem til fortsatt god dialog i tiden fremover. Asker kommune vil
understreke betydningen av at idretten setter seg inn i de til enhver tid gjeldende
regler, anbefalinger og bransjestandarder, og at de enkelte idrettslag og -foreninger
følger opp med konkrete tiltak.
Asker kommune vil innenfor idretts- og kulturområdet fortsatt prioritere barn og unge
under 20 år. Barn og unge kan trene og delta på aktiviteter inne og ute. Voksne
anbefales å ikke drive organisert idrett eller aktivitet innendørs, men å trene med
avstand utendørs. Alle arrangementer og private sammenkomster bør utsettes eller
avlyses inntil videre.
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Asker kommune kan kontaktes ved spørsmål eller behov for veiledning knyttet til
regelverk og anbefalinger. Kontaktperson er virksomhetsleder Bente Flygind:
bente.flygind@asker.kommune.no
Kommunen vil i tiden fremover ha et forsterket fokus på gjennomføring av tilsyn.
Kommunen vil ta initiativ til en videre dialog omkring erfaringer og etterlevelse av
smittevernreglene. Dersom det blir aktuelt å endre reglene, vil kommunen invitere til
nærmere dialog.
Asker kommune ser frem til et fortsatt godt samarbeid og dialog i arbeidet med å
begrense smittespredningen i samfunnet.

Med vennlig hilsen

Lars Bjerke
kommunedirektør
Meera Grepp
kommuneoverlege

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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