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Helsedirektoratets svar på tilleggsoppdrag til oppdrag 198.
Oppdraget:
Det vises til oppdrag 198. Punkt 1-3 nedenfor skal følges opp, og vi ber om rask
tilbakemelding på når Hdir/FHI mener at endringene i covid-19-forskriften § 7 kan tre i kraft.
Endringene kan iverksettes så raskt HDIR/FHI regner med at endringene kan håndteres og
kommuniseres ut på en god måte. Vi har lagt opp til at forskriften kan sendes Lovdata i dag
og tre i kraft i morgen. Dersom det er åpenbart at ikrafttredelse ikke bør skje i morgen, ber vi
om tilbakemelding i god tid før angitt frist nedenfor.
1. Covid-19-forskriften § 7 endres slik at nærkontakter som utvikler symptomer
må anses å være smittet, slik at de må isoleres som om de var syke, frem til
det eventuelt foreligger et negativt prøvesvar.
2. Det gis råd om at alle nærkontakter bør teste seg
3. Rådet om avstand mellom voksne som er i karantene innad i husstanden
endres ved at de bør så langt som mulig holde avstand til hverandre.
Helsedirektoratet har ingen innvendinger til at endringene i covid-19- forskriften § 7 trer i kraft
i morgen. For øvrig viser vi til Folkehelseinstituttets epost til departementet fra tidligere i
kveld. Det vil bli presisert i Helsedirektoratets råd at plikten til å isolere seg for nærkontakter
som utvikler symptomer, kun gjelder i perioden fram til negativt prøvesvar.
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