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Forskrift om tiltak for forebygging og begrensning av koronasmitte i
Vågan kommune - Cruiseturister
For å forebygge og begrense smitte, og beskytte sårbare grupper har Vågan
kommune v/kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven § 4-1 femte
ledd, jfr. første ledd vedtatt følgende lokal forskrift:
1. Forbud mot at passasjerer og mannskap på cruiseskip og andre
lignende skip kommer i land
Passasjerer og mannskap på cruiseskip, turistbåter og andre lignende skip
som anløper Vågan havn med passasjerantall over 20 personer har ikke
anledning til å komme i land i Vågan kommune. Forbudet er ikke til hinder
for at skipene legger til kai og provianterer, lossing og lossing mv., og etter
avtale med Vågan Havn.
Forøvrig vises det til Helsedirektoratets informasjon til Fylkesmenn og
kystkommuner om håndteringa av skip med mistenkt eller kjent smitte
om bord - covid 19.
Forbudet gjelder ikke passasjerer som har bostedsadresse i Vågan
kommune og passasjerer som ankommer med offentlig transportmidler
som hurtigruten og hurtigbåten og har Vågan kommune som
destinasjonssted.
2. Sanksjoner og straff
Kommunen kan iht. smittevernloven § 4-1, 3. ledd gripe inn og sørge for
gjennomføring av tiltak på den ansvarliges regning, dersom
vedkommende ikke retter seg etter vedtaket, og hvis iverksettingen
ellers blir forsinket. For etterlevelse av vedtak om begrensninger i
bevegelsesfriheten iht. smittevernloven § 4-1, 1. ledd bokstav d), kan
det fattes vedtak om tvang etter smittevernloven kap. 5.
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsen i denne
forskriften er straffbart, jfr. smittevernloven § 8-1.
3. Økonomisk ansvar
Vågan kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte
tiltak.
4. Ikrafttredelse og varighet
Denne forskrift gjelder fra fredag 14. mars 202

med vennlig hilsen
Jan Håkon Juul
kommuneoverlege
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