
Sone 1 Sone 2 

 

Følger omforente råd – i tillegg til nasjonale råd Følger nasjonale råd 

Bamble Drangedal 

Færder Fyresdal 

Holmestrand Hjartdal 

Horten Kragerø  

Larvik Kviteseid 

Porsgrunn Midt- Telemark 

Sandefjord Nissedal 

Siljan Nome 

Skien Notodden 

Tønsberg Seljord 

 Tinn 

  Tokke 

 Vinje 

 

Soneinndelinga er gjort på bakgrunn av den nåværende smittesituasjonen, innbyggertall, interkommunalt samarbeid og mobilitet over 

kommunegrenser til/fra sone 1. 

 

 

 

 



OMFORENTE RÅD Sone 1 Sone 2 

Kommunen anbefaler stans i breddeidretten for voksne. Dette inkluderer organisert 
trening, stevne, cup, turnering og kamp.  

Gjelder Følger nasjonale råd 

Kommunen opprettholder mulighetene for organisert trening i breddeidretten for 
barn og unge under 20 år. Kommunen fraråder at det gjennomføres stevne, cup, 
turnering eller kamp på tvers av kommunegrenser. 

Gjelder Følger nasjonale råd 

Kommunen anbefaler bruk av munnbind på steder det ikke er mulig å holde én 
meters avstand. Til eksempel i kollektivtrafikken og på kjøpesenter. 

Gjelder Følger nasjonale råd 

Kommunen anbefaler at de som kan, jobber hjemmefra. Dette gjelder også de som 
bor i andre kommuner, men som har arbeidssted i kommunen. Bruk av 
hjemmekontor skal så langt det er mulig ikke gå ut over tjenester til barn og unge. 

Gjelder Følger nasjonale råd 

Kommunen anbefaler befolkningen å unngå bruk av kollektivtrafikk, særlig på 
tidspunkt der mange reiser. 

Gjelder Følger nasjonale råd 

Om du blir syk mens du oppholder deg på fritidsbolig anbefaler kommunen at du 
fortrinnsvis kontakter/oppsøker helsetjenester i din egen bostedskommune, om 
dette kan gjøres på en forsvarlig måte. 

Gjelder Gjelder 

OMFORENTE RÅD FOR PENDLING TIL OG FRA OSLO Sone 1 Sone 2 

Innbyggerne i fylket anbefales å unngå kollektivtransport til og fra Oslo. Om man må 
reise til eller fra Oslo anbefales det at man bruker munnbind der man ikke kan holde 
én meters avstand. Videre oppfordres de i fylket som har arbeidsplass i Oslo, eller 
som trenger å pendle gjennom Oslo, til å bruke hjemmekontor i stedet for å reise. 

Gjelder Gjelder 

 


