
 

Health authorities  

 Informasjon til gjester i karantene   

Vi beklager ulempene karantene medfører for alle som besøker Lofoten fra land utenfor Norge, 

Sverige og Finland og områder i Norge omfattet av karantenebestemmelsene. Som  

vertskapskommune vil vi gjøre det vi kan for å gjøre det beste ut av denne alvorlige situasjonen. Det 

primære målet nå er å forhindre videre smitte og redusere effektene av koronapandemien.   
Vi ber alle besøkende som er omfattet av karantenebestemmelsene om å lojalt bidra til at vi lykkes 

med den globale innsatsen for å hindre videre smitte og at besøkende respekterer retningslinjer for 

karantene.   

Karantene for gjester UTEN symptomer på koronainfeksjon er ikke isolasjon, men nødvendige 

forholdsregler må følges.   

Her er en påminnelse om hva gjester i karantene kan gjøre og hva de IKKE skal gjøre.   

• Nyt utsikten og naturen ute. Spaserturer i byen og i naturen er helt ok, men hold god avstand 

til andre mennesker og ikke vandre rundt i større grupper. (husk ellers generelt turvett og 

sikkerhet ved ferdsel i naturen)   

  

• Du kan besøke butikker som er åpen, men hold dette på et minimum. Ikke gå mange 

samtidig (grupper) inn i kjøpesenter og butikker og hold alltid god avstand til andre. Husk og 

vis hensyn til personale som holder butikker, kafeer og overnattingssted åpne slik at disse 

også unngår smitte.   

  

• Dersom du har leiebil eller egen bil kan du bevege deg fritt rundt. Men vis hensyn – hold deg 

fortrinnsvis utendørs når du stopper. Nyt naturen.   

  

• IKKE reis til andre regioner i Norge.   

  

• IKKE benytt deg av offentlig transport, kollektivtrafikk eller taxi.   

  

• UNNGÅ steder der det samles mange mennesker, inne og ute – generelt steder der man lett 

kommer i kontakt med andre.   

  

• UNNGÅ nær kontakt med andre mennesker.   

  

NB. Dersom du har symptomer på infeksjon skal du umiddelbart forbli i isolasjon på rommet på ditt 

overnattingssted. Varsle personalet på overnattingsstedet eller privat vert (f.eks airbnb) per telefon.   

Takk på forhånd for at du samarbeider med oss i denne alvorlige situasjonen.   

Vestvågøy kommune  14.03 2020   


