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Informasjon til næringslivet i Hemsedal kommune
Bedrifter, organisasjoner og arrangører sitt ansvar for smittevern
under Covid-19 pandemien
Bedriften er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og
regelverk. Ledelsen er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til
smittevern, og plassere/delegere ansvar i bedriften for ulike oppgaver knyttet til
smittevern.
Ledelsen må sørge for nødvendig opplæring og informasjon til ansatte og kunder.
Ulike faser av pandemien, ulik smittespredning og sesongvariasjoner i antallet som
oppholder seg i kommunen, vil kunne kreve tilpassede forebyggende tiltak fra
bedriftene for sikre smittevernforsvarlig drift.

Smittevernforsvarlig drift og risikoreduserende tiltak
Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at
besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen
husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse
rutinene blir overholdt.
Utfra en samlet vurdering må bedrifter og organisasjoner ha en Risiko- og
Sårbarhets analyse som danner grunnlag for risikoreduserende tiltak.
 organisering av virksomheten, herunder fordeling av ansvar, oppgaver og
delegering innen smittevern (både forebyggende tiltak og planverk ved
utbrudd i eller tilknyttet virksomheten)
 organisering av virksomheten knyttet opp mot stor sesongvariasjon av antall
mennesker som oppsøker bedriften og tiltak for å unngå ansamling av
mennesker og kødannelse.
 prosedyre for å sikre tilstrekkelig opplæring og kompetanse hos
medarbeidere for å etterleve regelverket
 prosedyre eller plan for å oppdage og korrigere avvik
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Virksomhetens ansvar i smittesporing ved et smitteutbrudd
 Virksomheten skal kunne ha oversikt over arbeidslister, medarbeidere som
defineres som nærkontakter (nærmere enn 2 meter i 15 minutter) og
kontaktinformasjon til ansatte.
 Ved arrangementer skal deltagere være registrert med kontaktinformasjon.
 Kommunehelsetjenesten (smittesporingsteamet) og virksomhetens ledelse
må samarbeide om hvem som skal informere de ulike gruppene (ansatte,
kunder mm) og på hvilken måte. Det er viktig å inkludere vikarer og
midlertidig ansatte i informasjonsformidlingen, samt personer i andre
kommuner som er tilknyttet virksomheten der det har oppstått smitte.
 Virksomheten må informere kommunehelsetjenesten om behov for tolk.
 Virksomheten må overholde taushetsplikt. Alle involverte ønsker mye
informasjon, og behovet må balanseres mot taushetsplikt og
personvernhensyn.

Kommunens ansvar under Covid-19 pandemien
Kommunen har to hovedoppgaver. Det ene er tilsyn med bedrifter, organisasjoner
og arrangementer. Det andre er testing og smittesporing i forbindelse med utbrudd.
Prioritering av tilsynsobjekter og tidspunkt for tilsyn
Det er i stor grad opp til kommunene selv å vurdere hvordan de vil innrette seg for
å ivareta tilsynsansvaret de er pålagt, dette innebærer også dokumenttilsyn.
Kommunen vil prioritere tilsynsområder ut fra en risikovurdering der man vurderer
sannsynligheten for en uønsket hendelse, og konsekvensene som en uønsket
hendelse kan få. Hovedstrategien for tilsyn er:
 Å ha flest tilsyn når det statistisk sett er flest mennesker samlet i Hemsedal,
dvs i perioden jul-nyttår, uke 8 og 9 samt siste del av påskeferien.
 Å prioritere tilsyn der ansatte har størst sannsynlighet for å bli smittet og
dermed smitte andre. Yrker med høyest smitteforekomst finner man ved
serveringssteder, cafeer, gatekjøkken, skjenkesteder og butikker.
 Å ha tilsyn med bedrifter som samler mange mennesker med fare for
kødannelse, f.eks uteområder tilknyttet alpinbakken.
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 Å prioritere tilsyn av arrangementer der det er mange mennesker samlet
over tid, spesielt med alkohol involvert. (Alle arrangementer som søker om
skjenkeløyve bør vurderes for tilsyn)
Begrunnelse:
1) Risikofaktorer
Yrkesmessige forhold
Undersøkelse fortatt av FHI viser at noen yrkesgrupper er mer utsatt for smitte med
Covid-19 enn andre. Ansatte i serveringsbransjen, slik som bartendere, servitører,
cafe- og gatekjøkkenarbeidere er yrkesgruppene som har hatt høyest forekomst av
Covid-19 høsten 2020. Butikkmedarbeidere ligger også over gjennomsnittet i antall
sykdomstilfeller.
Tids- og stedsspesifikke forhold
Det er stor variasjon i antall personer som oppholder seg i Hemsedal kommune.
Opp mot 15-25 000 personer kan totalt oppholde seg i Hemsedal kommune enkelte
deler av vintersesongen. Man ser økning enkelte helger, i vinterferieukene samt
rundt høytider som jul/nyttår og påske. Dette øker faren for kødannelse i butikker,
cafeer, restauranter, utesteder og alpinanlegg, som igjen øker risikoen for at
smitteverntiltakene i virksomheter ikke etterleves.
Tilbakemeldingen fra cafe- og serveringsbransjen er at det er spesielt stor pågang
rundt lunsjtider, og tilsyn bør prioriteres rundt disse tidspunktene.
2) Smittevernprinsipper
Sosial distansering er det mest effektive forebyggende tiltaket, men også viktig for
å begrense omfanget ved et utbrudd.
Tid er en viktig faktor, og øker sannsynligheten for smitte. Risikoreduserende tiltak
kan være å redusere tiden mennesker er samlet.
Små rom og/eller mange mennesker samlet øker risikoen for smitte.
Aktiviteter som øker pustevolum, øker risiko for smitte. Synging, roping, skriking
og trening øker risiko for smitte. Høy musikk gjør at folk må nærmere hverandre
for å snakke.
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Hovedprinsipp: Størst risiko for smitte ved fysisk samvær mellom mennesker, tett
samlet, over tid og spesielt innendørs.
Juridisk/rettslig grunnlag
Det følger av smittevernloven § 7-1 fjerde ledd at kommunen skal føre tilsyn og
sørge for at reglene i loven blir overholdt og at vedtak i medhold av loven blir
gjennomført. Det følger videre av covid-19-forskriften § 18 at kommunen fører
tilsyn med at virksomhetene som nevnt i forskriftens kapittel 4 og 5 driver
smittevernfaglig forsvarlig.
Kommunen er pålagt å føre tilsyn med faktorer og forhold i miljøet som til enhver
tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, jf. folkehelseloven § 9.
Disse omfatter blant annet biologiske faktorer, jf. folkehelseloven § 8. Smittsomme
sykdommer, som eksempelvis covid-19, vil falle inn under det som anses som
faktorer i miljøet som kan ha innvirkning på helsen, og omfattes dermed at
folkehelseloven kapittel 3 og forskrift om miljørettet helsevern.
Det er gitt særskilte krav til helsemessige forhold i virksomheter og eiendommer i
forskrift om miljørettet helsevern § 10. Det følger av bestemmelsen at
"virksomheter og eiendommer der allmennheten har adgang, eller som benyttes av
mange mennesker, eller hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder", blant
annet skal "planlegges, drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer
forebygges", jf. § 10 bokstav f. Etter forskriften § 12 plikter virksomheten å ha og
utføre internkontroll, for å påse at disse kravene i forskriften etterleves.
Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og
størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve kravene.

Kommunens ansvar innen smittesporing
Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet
covid-19 (smittesporing). Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte
nødvendige tiltak, slik som å definere hvem som er nærkontakter til den syke og
derfor skal i karantene. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak er det
kommunehelsetjenestens oppgave å vurdere og eventuelt gi pålegg om dette.
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