Informasjon – jul og korona – 17.12.2020

Det nærmer seg julefeiring og på grunn av koronapandemien må vi ta noen forholdsregler for å
kunne ta ekstra vare på hverandre i år, slik at vi kan unngå en jul- og nyttårsfeiring med mange i
karantene og mulig smitte.
Vi ønsker derfor å oppfordre alle kommunens innbyggere og besøkende å følge nasjonale
retningslinjer. Vi ønsker spesielt å minne om følgende:


I private hjem eller hytter er det anbefalt å ikke samle flere enn 5 gjester i tillegg til
husstandsmedlemmene. Det bør alltid være minst én meters avstand mellom de som ikke
bor sammen. Dette gjelder både når man sitter til bords, når gavene deles ut og når
julekakene kommer fram. Du bør derfor ikke invitere flere enn du har god plass til. Du kan
ikke regne et par eller en husstand som én gjest.



Det er anbefalt å begrense sosial fysisk kontakt med de du ikke bor sammen med, gjennom
hele jula. Forsøk derfor å unngå deltakelse i større forsamlinger slik at du begrenser dine
nærkontakter. Husk på at du kan risikere å bli satt i karantene dersom det viser seg å være
smitte i forbindelse med en forsamling du har deltatt i.



Det er nå anbefalt å unngå unødvendige reiser innenlands. Dette fordi reiser innenlands kan
bidra til å spre smitte fra områder med høy smitte, til områder med lav smitte. I Etnedal er
det lav smitte, og hvis du reiser på besøk til Etnedal fra områder med høy smitte, bør du ta
forhåndsregler i 10 dager når du kommer og oppholder deg i Etnedal.
Det samme gjelder de som bor og oppholder seg i Etnedal til vanlig - dersom du drar på
besøk til områder med høy smitte og kommer tilbake til Etnedal, bør du ta forhåndsregler i
10 dager etter at du er tilbake i Etnedal.



Enkelte kommer til å reise utenlands i tida som kommer i forbindelse med jul- og
nyttårsfeiring. Alle som ankommer Norge fra utlandet skal i hovedsak i karantene, og dette
må gjennomføres på egnet sted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med
enerom, eget bad, og eget kjøkken.

Du finner mer nasjonal informasjon om jul og korona her:
https://www.helsenorge.no/koronavirus/jul/
Til sist ønsker vi å takke dere alle for at vi har hatt lav smitte i Etnedal, da vi ser at vi er flinke til å i
fellesskap følge nasjonale og lokale retningslinjer. Alle kan risikere å bli smittet av korona uten å være
klar over dette, så vi må fortsette å følge retningslinjene videre.
Vi håper alle får en fin julehøytid selv om denne jula ikke blir helt tradisjonell.
God jul og godt nyttår!

