Informasjon fra Hemsedal kommune
gjeldene fra 20.04.2020

Kriseledelsen i Hemsedal kommune har besluttet å ikke videreføre vedtak om stenging av
skianlegg, overnattingsteder og hoteller.
All drift av overnattingssteder/hoteller skal være i samsvar med nasjonale vedtak, retningslinjer og
anbefalinger. Her vil kommunen være behjelpelig med rutiner og råd.
Det understrekes at skianlegg i så stor skala som Hemsedal skisenter Skistar er vurdert til å
omfattes av det nasjonale forbudet rettet mot treningsanlegg, fornøyelsesparker, badeland etc. jf.
forskrift § 14 c. Det foreligger altså et nasjonal forbud mot å holde Hemsedal skisenter Skistar
åpen.
Dersom kommunen opplever tilstrømming av mennesker utover det som er håndterbart med tanke
på smittevern, og dermed at vedtak, anbefalinger og retningslinjer fra nasjonale myndigheter ikke
følges, kan det være nødvendig å iverksette tiltak etter smittevernloven igjen. Tiltakene kan basere
seg på et generelt vedtak rettet mot næring/er eller enkelte bedrifter som ikke oppfyller
grunnleggende krav til smittevern.
Kommunen vil understreke de nasjonale føringene om at unødvendige fritidsreiser ikke skal skje,
og kommunen forventer at hotell/overnattingssteder tilstreber seg å følge dette.
Det gjøres oppmerksom på følgende vedtak fra nasjonale myndigheter:
Virksomheter som er besluttet stengt:




Serveringssteder hvor det ikke serveres mat
Virksomheter som tilbyr en-til-en behandling som f.eks. frisørtjenester, hudpleie, massasje
og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende tilbud (Virksomheter som
oppfyller forskriftsfestede krav kan holde åpent senest fra 27. april)
Treningssentre, svømmehaller, badeland, fornøyelsesparker, bingohaller og liknende tilbud
(på ubestemt tid). (Herunder skisenter av en viss størrelse, for Hemsedal kommune gjelder
dette Hemsedal skisenter Skistar.)

Følgende arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern er forbudt frem til
15. juni:



Kulturarrangementer hvor personer fysisk møtes
Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs hvor
personer fysisk møtes

Forbudet gjelder for hele landet med mindre annet særskilt blir bestemt. Idrettsaktiviteter kan
gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.
Nasjonale krav til virksomheter hvor det serveres mat

Serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til smittevern
ivaretas. At grunnleggende krav til smittevern ivaretas, innebærer at virksomheten skal sørge for at
besøkende og personell kan holde to meters avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene
og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. Kommunen har utarbeidet retningslinjer for
serveringssteder som er tilgjengelige på kommunen sine nettsider.
På bakgrunn av dette skal overnattingsvirksomheter i Hemsedal sørge for
-

At grunnleggende smittevernkrav er ivaretatt
Besøkende og ansatte skal holde to meters avstand
Det skal ikke serveres buffet
Bowlinghall, treningsrom, lekeland, velværeavdeling, svømmebasseng o.l. skal holdes stengt.

Virksomheter med en-til-en behandling
-

Skal legge frem skriftlig prosedyre som viser at virksomheten følger forskriftsfestede krav.
 Sendes til postmottak@hemsedal.kommune.no evt. Hemsedal kommune v/
kommuneoverlegen, Hemsedalsvegen 2889, 3560 Hemsedal

Tilsyn og veiledning
Hemsedal kommune vil etablere en tilsyn og veiledningsordning. Kommunen kommer tilbake med
mer informasjon angående dette.

