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Informasjon nr.09-21 Koronavirus (Covid-19) 
 

 Dato: 11.02.2021  

  

Informasjon om hvordan skolen  forholder seg ti l  Koronaviruset  (Covid-19) 

Nye smittevernregler innføres i Orkland kommune fra torsdag 11.februar 2021 kl.16:00. 
Formannskapet i Orkland kommune vedtok i møte torsdag 11/2-2021 en ny midlertidig 
forskrift. Den kommer som et resultat av at kommunene i Trondheimsregionen i går ble enige 
om å samkjøre regler som følge av den lokale smittesituasjonen i Trondheim. 

Det betyr blant annet at munnbind igjen skal på i butikker, på kjøpesentre og offentlig 
transport. I tillegg kommer kommunen med nye anbefalinger. 

Kort oppsummert de nye reglene som får konsekvenser for elever og ansatte ved Orkdal vgs;  

• Plikt til bruk av munnbind ved kollektivreiser 
Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind 
gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre 
årsaker ikke kan bruke munnbind. 

• Plikt til bruk av munnbind i drosje og registrering av reisende 
Passasjerer skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren 
setter seg inn i drosjen og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har 
gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er 
passasjer i drosjen. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, 
eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 
Setet ved siden av taxisjåføren skal ikke brukes av passasjerer, og det skal være ledig 
plass mellom passasjerer i baksetet hvis de ikke tilhører samme husstand. Alle drosjer 
skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer. 

• Plikt til bruk av munnbind i det offentlige rom for øvrig 
Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på 
serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs 
stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til å 
bruke munnbind gjelder for besøkende og ansatte i fellesarealer åpent for publikum i 
offentlige bygg, skoler og barnehager.  
 
Du kan lese mer om forskriften og anbefalinger på denne linken; 
https://www.orkland.kommune.no/nye-smittevernregler-innfoeres-fra-i-
ettermiddag.6367425-548303.html 

Eksamen 
Lars jobber med å skaffe oversikt over de konsekvenser avlysningen av skriftlig 
eksamen får for muntlig eksamen som skal gjennomføres for Vg3. Dette dreier seg 
om både lov- og forskriftsmessige forhold, eksamensperiode, eksamenspartier, 
fag/uttrekk, sensorer mv.  

Det vil bli sendt ut informasjon straks avklaringer foreligger. 
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