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Spørsmål 54 (2020) fra Tony Burner (SV): Merking på offentlige steder i forbindelse med 
covid-19 pandemien og helsemyndighetenes anbefalinger 
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25.05.2020 
19/00066-71 

  Deres ref:    
    
  

         
 

 

 
 
Bakgrunn:  
 
Nå som samfunnet åpnes opp litt og litt, og sommeren står for døra, vil flere ferdes ute. Det er 
nødvendig at alle som ikke bor sammen holder minst én meters avstand, slik helsemyndighetene 
anbefaler. Kommunen kan bidra til å bevisstgjøre og legge til rette for at det blir enklere å overholde 
tiltaket om sosial distansering. 
 
Spørsmål: 
 
Hva gjør kommunen når det gjelder merking på offentlige steder for at folk skal overholde en-meters-
regelen? Vi kunne nylig lese i VG om parker i San Fransisco som merkes med sirkler hvor folk kan 
oppholde seg slik at de holder den nødvendige distansen. Er dette noe Drammen kommune kan gjøre? 
 
Svar 
 
Samfunnet skal tilbake til normalsituasjon i så stor grad som mulig. Drammen kommune har i sin 
håndtering av pandemien vært opptatt av å ikke innføre lokale tiltak, men forholde seg til nasjonale 
føringer og råd. Nå er disse føringene at samfunnet stadig åpner opp i større grad.  
 
Det viktigste i denne åpningen er at ordinære (nasjonale) smittevernråd følges. Det er som kjent å holde 
avstand med 1 meter til alle som ikke er i nær familie, vaske hender, hoste/nyse i albuekroken/papir, og 
ikke ferdes blant andre hvis man er infeksjonssyk.  
 

- Utendørs er smittefaren mindre enn inne. Kommunen legger i liten grad opp til oppmerking 
utendørs. Det har vært oppfølging av uteserveringer og spisesteder og dette vil fortsette inntil 
videre. 

- Innendørs i offentlige bygg vil det derimot bli fysisk merking for å gjøre det enklere å overholde 
rådene om avstand.   

- Det er iverksatt tiltak med å merke lekeplasser, utfartsområder og grøntområder med plakater 
som minner om smittevernregler og plakater som oppfordrer til å unngå forsøpling. 

- I tillegg er stengte toaletter i friområder merket med plakater. 
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