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Brønnøy kommunestyre ble i dag hasteinnkalt til møte. 

Bakgrunnen er en uoversiktlig smittesituasjon i Brønnøy. En person testet positivt for 

coronavirus. Svært mange nærkontakter. Smittekilden er her ukjent. Bare i løpet av dagen 

kom det fire nye tilfeller, slik at smittetallet pr nå er 6 tilfeller denne uken. 

Denne situasjonen ble vurdert av smittevernoverlegen og kommunedirektøren som så alvorlig, 

at man ba kommunestyret om å innføre svært strenge tiltak. 

Brønnøy kommunestyre har derfor i dag vedtatt en forskrift som regulerer disse tiltakene. 

Hjemmel: Fastsatt av Kommunestyret i Brønnøy kommune 11. mars 2021, med hjemmel i lov 

5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer smittevernloven § 4-1. 

Følgende tiltak iverksettes umiddelbart: 

Stenging av virksomheter 

• Det betyr blant annet at alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, med unntak av 

begravelser og bisettelser. 

• Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. 

• Påbud om hjemmekontor for alle som kan. 

• Kjøpesenter og alt av butikker inkludert vinmonopolet og bensinstasjoner skal være 

stengt med umiddelbar virkning. Med unntak av:  

o Apotek 

o Matbutikkene Coop Prix, Coop Mega, Rema 1000, Kiwi, Bunnpris, Chada 

Asiamat, og Spar. Søndagsåpne butikker holdes stengt. 

Dette gjelder til og med mandag 15 mars. Kl. 24.00. 

• Serveringssteder/restauranter skal være stengt med umiddelbar virkning til og med 15 

mars kl. 24.00. Catering er unntatt fra dette. 

• Treningssenter, svømmehaller, museer, kino, konsertsteder og offentlige steder der det 

foregår kultur-, underholdning- og fritidsaktiviteter som samler mennesker må holde 

stengt. 

• Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. 

• Alle skoler inkludert videregående stenges fra og med fredag 12 mars til og med 

fredag 19 mars. 

• Barnehagene stenges til og med tirsdag 16. mars. 

• Det skal brukes munnbind innendørs utenfor eget hjem. Og utendørs hvis ikke to 

meters avstand kan holdes. 

• Alle behandlinger som innebærer nærkontakt stenges ned. Utenom legekontor. 

Brønnøy kommune oppfordrer også alle til å laste ned FHIs app Smittestopp og aktivere 

denne. Det vil forenkle smittesporingsarbeidet betraktelig. 

 

   


