Brev til landets kommuner med flyplasser
Kopi: Avinor

Håndtering av reisende som har vært i områder med utbredt spredning av koronavirus (Covid-19)
Jamfør smitteverntiltak og -råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI), skal alle reisende
som har vært i områder med utbredt spredning av koronavirus, settes i karantene 14 dager etter
ankomst. Dette gjelder de som har vært i områder som er nevnt i FHIs reiseråd. Dette notatet
redegjør for håndteringen av dette i praksis.
I henhold til smittevernloven har kommunelegen ansvar for å håndtere denne situasjonen.
Praktisk håndtering:
-

Det skal deles ut et informasjonsskriv til alle reisende. Informasjonsskrivet bør tilstrebes å bli
delt ut om bord i flyet før eller ved landing. Informasjonsskrivet finnes på norsk og engelsk er
vedlagt dette brev, og er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider. Vi skal oversette
informasjonsskrivet til flere språk

-

Alle passasjerer skal fylle ut registreringsskjema ved ankomst. Skjema for bruk til registering
er vedlagt dette brevet, og vil være tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider. Skjemaet
finnes på norske og engelsk.

-

Alle passasjerer som i løpet av siste 14 dager har oppholdt seg i områder med vedvarende
spredning, og som har symptomer forkjølelse, har feber og/eller tungpustethet, skal
undersøkes av helsepersonell på flyplassen.

-

Asymptomatiske reisende kan reise til sin destinasjon med planlagt reisemiddel før de settes
i 14 dager hjemmekarantene. De reisende skal ikke ha nærkontakt med andre på veien.

-

Turister skal også i karantene, fortrinnsvis i den losji de allerede har bestilt. Hvis de ikke har
planlagt oppholdssted har kommunen ansvar å finne egnet sted for isolasjon.
o Se smittevernloven paragraf 4-1, første ledd, litra d) isolering av personer i geografisk
isolerte områder, eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil 7 dager
om gangen. Se også fjerde ledd, annen setning. Kommunestyre kan bruke andres
eiendom mot vederlag. Eksempel, hotell.

-

Kommune/virksomhet kan be om assistanse fra frivillige organisasjoner, i henhold til
planverk.

Helsedirektoratet 09.03.2020

