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§ 1. Stenging av virksomheter 

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt: 
 

a. Treningssentre. 
 
 

b. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.  
 

c. Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser og ved samtaler mellom 
representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner. 

 

d. Biblioteker. 
 

e. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder. 
 

f. Museer og gallerier. 
 

g. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder. 
 

h. Fritidsklubber. 
 

i. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller 
fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs. 

 

 

§ 2. Forbud mot arrangementer 

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. FOR-2020-03-27-470 § 13, med unntak av 
begravelser og bisettelser. 

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet 
nødvendig produksjonspersonell, er tillatt. 

 
 
§ 3. Påbud om hjemmekontor 

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. 
Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal 
gjennomføres i virksomheten. 

 
 
§ 4. Skjenkestopp 

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve 
skjenkebevillingen. 

 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_6


§ 5. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter 

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder 
fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.  

Utendørs er fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år tillatt i grupper på inntil 10 personer, så 
lenge man kan holde 1 meters avstand. 

 
 
§ 6. Plikt til å bruke munnbind 

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn 
husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på 
serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i 
lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. 

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i 
taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke 
munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien. 

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er 
mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er 
iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til 
folkehelseinstituttets anbefalinger. 

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller 
andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 

 

§ 7. Ansvar 

       Moss kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 

 

§ 8. Ikrafttredelse og varighet 

    Forskriften trer i kraft 11. mars 2021 og gjelder til og med den 26. mars 2021. Midlertidig forskrift 
1. mars 2021 nr 569 om forebygging av koronasmitte, Moss kommune, Viken oppheves samtidig. 

 
 

 


