Covid-19 – karantenebestemmelser for tilreisende til Svalbard.
Sysselmannen på Svalbard har den 17. april 2020 fattet følgende vedtak:
Med hjemmel i FOR-2020-03-27-470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19forskriften) § 10 vedtas følgende:
Personer som ankommer Svalbard via flyplass, havn eller på annen måte, ilegges hjemmekarantene
i 14 døgn etter ankomst. Definisjonen av hjemmekarantene fremgår i de til enhver tid gjeldende
nasjonale retningslinjer for hjemmekarantene.
For personer som allerede er i karantene etter vedtak av 1. april og 8. april løper karanteneperioden
(14 døgn) fra tidspunktet for ankomst.
For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetenes til
enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
Vedtaket gjelder frem til 1.mai 2020 kl. 18.00. Vedtaket kan bli forlenget etter denne dato ved
behov.
Utfyllende bestemmelser:
Karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende, og ikke personer den reisende oppholder, eller
har oppholdt seg sammen med, under oppholdet på Svalbard.
Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.
Alle som ikke har symptomer på luftveisinfeksjon kan reise tilbake til fastlandet. Reisende som
benytter seg av muligheten til å reise tilbake til fastlandet må være i karantene fram til avreise.
Unntaksbestemmelser for vedtaket:
Det presiseres at det ikke gis unntak fra nasjonale karantenebestemmelser. Når det gjelder unntak
fra dette vedtaks karantenekrav gjelder følgende:
Personer i virksomheter med samfunnskritisk funksjon og annet nøkkelpersonell som er nødvendig
personell for å opprettholde nødvendig drift i virksomhetene, kan unntas fra dette vedtakets
karantenekrav.
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Det kan i tillegg gis unntak for personer som allerede har sittet 14 døgn i karantene på fastlandet.
Personen må ha kommet direkte fra karantene på fastlandet, det vil si reist rett fra karantene til
flyplassen. Unntak skal kun benyttes når smitterisiko under karantene og reise til Svalbard vurderes
som fraværende eller meget liten.
Det vil være opp til den enkelte virksomhets ledelse å vurdere hvorvidt unntak skal gis fra denne
lokale karantenebestemmelsen. Virksomheten skal gjøre en smittevernsvurdering og unngå at den
ansatte er i kontakt med øvrige ansatte og kunder der dette er mulig. Virksomheten må her særlig
legge til rette for at vedkommende kan holde en avstand til andre personer på 2 meter innendørs og
1-2 meter utendørs. Unntaket gjelder bare personens arbeid, dvs. reise til og fra arbeid og i
arbeidstiden. I fritiden vil personen være underlagt hjemmekarantene.
Sysselmannen kan i andre særlige tilfeller gi unntak fra karantenebestemmelsene. Som særlige
tilfeller regnes blant annet tungtveiende personlige forhold som alvorlig sykdom i nær familie.
Bakgrunn:
Ved forskrift FOR-2020-03-27-470 er Sysselmannen på Svalbard tillagt myndighet til å treffe
lokale karantenevedtak for Svalbard, jf. forskriften § 10. Tidligere vedtak etter forskriften er truffet
henholdsvis 1. og 8. april. Bakgrunnen for vedtakene har vært behovet for beskyttelse og
forebygging av smitte.
I forbindelse med vedtaket den 1. april ble det innhentet uttalelse fra Longyearbyen lokalstyre og
smittevernlegen ved Longyearbyen sykehus. Smittevernlegen påpekte at det på daværende
tidspunkt var avgjørende for forebygging og begrensning av smitte at vedtaket om
karantenebestemmelser ble videreført. Det ble i denne sammenheng vist til at tilgangen på
helsehjelp på Svalbard er begrenset, og at øygruppen derfor må sies å være i en sårbar situasjon hva
gjelder smitte. Smittevernlegen har vist til den begrensede kapasiteten på Longyearbyen sykehus,
og behovet for å ivareta beredskapen.
Helsetjenesten på Svalbard har i mindre grad enn på fastlandet, kapasitet og mulighet til å takle
svingninger i utbrudd av Covid-19. På fastlandet er det fortsatt begrensninger på reiser som ikke er
nødvendige, for eksempel fritidsreiser. Dette betyr at det nå ikke vil være tilrådelig å lette på
tiltakene på Svalbard der helseberedskapen er begrenset. Etter en konkret vurdering har en derfor
funnet en slik forlengelse av vedtaket nødvendig av hensyn til fortsatt forebygging av smitte.
Vedtaket er truffet i samråd med smittevernlegen, Longyearbyen lokalstyre og andre
fagmyndigheter.
Vedtaket vil være inngripende for den som blir omfattet. Nåværende alvorlige situasjon og behovet
for å forebygge og unngå eventuell smitte tatt i betraktning, er Sysselmannens vurdering likevel at
vedtaket er nødvendig. Nye føringer fra sentrale myndigheter kan medføre endringer i vedtaket.
Vedtaket oppheves når det ikke lenger er nødvendig.
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