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Smittevern gjeldende for ansatte som kommer fra land utenfor Norge, såkalte
«røde land», definert av FHI. (Erstatter føringer fra 18.oktober 2020)
Endringer i unntak fra karanteneplikten § 6 c for utenlandske arbeidstakere
Publisert 28.10.2020 /Regjeringen.no

Utenlandske arbeidstakere som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i
områder med særlig høyt smittenivå, vil fra midnatt natt til lørdag 31. oktober ikke lenger få unntak
fra karanteneplikten ved innreise. Arbeidsreisende som benytter seg av andre unntak enn covid-19forskriftens § 6 c fortsatt kan benytte disse selv om de kommer fra et område med forhøyet smitte.
Det er karanteneplikt for alle som kommer til Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i
Norden/Europa med tilstrekkelig lav smittespredning.
Utenlandske arbeidstakere som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i
områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke benytte seg av unntaket fra innreisekarantene i covid19-forskriften § 6 c, dvs. at de ikke kan benytte ordningen med testing hver tredje dag. Hovedregelen
om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.
Unntak for arbeidsreisende
Det kan gjøres unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende som de siste 10 døgnene før de
kommer til Norge ikke har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå. Bruk av unntaket
organiseres, gjennomføres og finansieres av arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge.
Arbeids- og oppdragstakere med hyppige grensekryssinger som ankommer Norge fra områder i
Sverige eller Finland med karanteneplikt, er unntatt innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i
Norge testes for SARS-CoV-2 minst hver syvende dag. Dette gjelder også for helsepersonell som
dagpendler fra Sverige eller Finland, dersom de ikke samtidig jobber i svensk eller finsk helse- og
omsorgstjeneste.
Særskilt unntak fra innreisekarantene
Personer som Norge har invitert av utenrikspolitiske grunner, samt personer som krysser Norges
grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn,
eller delt bosted for barn, er helt unntatt innreisekarantene. FHI anbefaler allikevel at disse tar en
test etter ankomst til Norge. De bør også holde seg i karantene og avvente oppstart av skole/jobb

inntil det foreligger ett negativt testsvar, men det er kun et råd og ikke et krav etter forskriften. De
bør også følge nøye med på egen helsetilstand og ha lav terskel for å teste seg ved symptomer.
For personer i samfunnskritiske funksjoner
Covid-19-forskriften, §6e gir ledere i samfunnskritiske virksomheter mulighet til å gjøre unntak fra
karanteneplikten for arbeidstakere som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig
drift. Dette gjelder uavhengig av årsak til at arbeidstakeren er ilagt karantene. Unntaket fra
smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
Når det gis unntak bør testing og andre smitteverntiltak gjennomføres, se avsnittet under.
Før arbeidsgiver gir unntak fra karantene for å opprettholde forsvarlig drift, bør følgende vurderes:
Mulighet for å allokere personell fra andre deler av virksomheten.
Mulighet for nedjustering av aktivitet.
Eksempler på ansatte som kan være aktuelle for arbeid i karanteneperioden:
Ansatte som er i karantene etter reise.
Ansatte som er i slutten av karanteneperioden.
Ansatte som har vært minst smitteutsatt, etter en vurdering av eksponering.
Følgende bør ikke unntas karanteneplikten:
Ansatte som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt til person med påvist covid-19.

I praksis ber vi arbeidsgiver gi melding til helserådgiver Elin Karlsen.
Mail: elin.karlsen@batsfjord.kommune.no.
Hun trenger da navn, fødselsnummer, adresse, mobiltelefon på arbeidstager. Hun vurdere i samråd
med smittevernlege i Båtsfjord kommune om mulighet for unntak hvor vi da følger egen prosedyre
med testing hver 3 dag.
Per Walter Tynæs
Smittevernlege

