Spørsmål og svar fra folkemøte om Covid 19 19.11.20
Innledningsvis vil vi understreke at regelverket knyttet til covid-19 endres raskt
og ofte. Svarene under gir kun et bilde av regelverket per 23.11.2020 og det
oppfordres sterkt til å holde seg fortløpende oppdatert på det til enhver tid
gjeldende regelverk på Helsenorge.no.
Spørsmål: Hvordan blir den viktige informasjonen som vi får på dette møtet
formidlet til befolkningen som ikke forstår norsk?
Svar: Spørsmål og svar fra dette møtet legges ut på hjemmesidene til
Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen. De oversettes til engelsk og vi
oppfordrer også arbeidsgiverne om å formidle informasjonen til sine ansatte.
Spørsmål: Mange mistenker at vi hadde corona-utbrudd på Svalbard i
januar/februar. Hvorfor er det ikke interesse for å måle antistoffer hos
innbyggere i Longyearbyen? Hører at mange som har ønsket å ta en slik test er
blitt avvist selv om de er interessert i å betale for det det koster å få dette
undersøkt.
Svar: Det har bare en teoretisk interesse, og dette er ganske krevende og dyrt.
Disse testene er også ganske usikre. Vi hadde hatt mer smitte her dersom noen
hadde hatt Covid 19 i februar/mars.
Spørsmål: Hvis det blir mange corona-tilfeller på Svalbard, blir vi da alle sendt
ned til fastlandsadressen?
Svar: Nei, det er ikke planer om å evakuere folk fra Svalbard. Det vil i første
rekke bli isolasjon og karantene. Alvorlige tilfeller som trenger behandling kan
bli sendt til UNN.
Spørsmål: Hvordan er reglene for flyreise i desember?
Svar: Vi oppfordrer til å følge regjeringens reiseanbefalinger. Disse sier blant
annet at man bør unngå unødvendige reiser. Følg med på reiserådene på
nettet. Disse kan endres på kort varsel.
Spørsmål: Etter den siste endringen, kan svalbardfolk gjennomføre karantene
hos for eksempel venner på fastlandet, hvis man kan dokumentere at det er
tilrettelagt til det (eget bad, eget rom etc.)?

Svar: Fastboende på Svalbard er unntatt fra kravet om å bo på karantenehotell.
Da kan man bo hos familie eller liknende dersom oppholdsstedet er egnet for
karantene.

Spørsmål: Hvorfor velger man å ikke innføre karanteneplikt også for folk som
kommer til Svalbard fra Fastlands-Norge?
Svar: Dette spørsmålet må rettes sentrale myndigheter.
Spørsmål: Er det mulig å bruke en leid leilighet/fritidsbolig på fastlandet til
karantenen? Er det mulig å sitte i karantene med venner som også bor på/skal
opp igjen til Svalbard?
Svar: Informasjon om karantenehotell her: Regjeringens rundskriv om
karantenehotell.
Oppfølgingsspørsmål knyttet til karantenehotell bes rettet Helsenorge.no som
fortløpende oppdaterer informasjon om regelverket. Helsenorge.no er et
offentlig nettsted som samler inn og publiserer informasjon fra ulike aktører i
helsesektoren. Informasjonen på Helsenorge.no er kvalitetssikret og oppdatert.

Spørsmål: Hva med hurtig tester på Svalbard som har så dårlig
helseberedskap?
Svar: De hurtigtestene som blir testet ut I Oslo nå er interessante. De skal
brukes i grisgrendte strøk, som Svalbard Jeg venter nå på resultatene av
forsøkene for å se hvor sikre de er. Jeg håper vi er et av de første stedene som
får tilgang til dem.

Spørsmål: Hvordan tenker dere angående smitte fra skip, som i dag da det
ligger en russisk tråler ved Kai på Bykaia?
Svar: Alle som ankommer Svalbard må forholde seg til gjeldende regelverk,
også russiske trålere. Systemet er tillitsbasert og vi forutsetter at regelverket er
fulgt. Skulle det oppstå mistanke om brudd på smittevernlovgivningen vil dette
følges opp av politiet.

Spørsmål: Det finnes mange entreprenører som bruker arbeidere på
turnusarbeid i byen. Gir dette økt smitterisiko? Burde de ikke sjekkes for
corona?
Svar: Vi tar ikke prøver for virksomheter eller entreprenører som ønsker en
prøve for sikkerhets skyld. Vi tar prøver ut fra en medisinsk indikasjon.
Vi stoler fullt og helt på at entreprenørene er sitt ansvar bevisst. Når det tar opp
arbeidere fra utlandet, skal de være 10 dager i karantene på fastlandet før de
kan reise videre til Svalbard. Da er risikoen den samme som når en nordmann
kommer hit fra fastlandet med et rutefly.
Spørsmål: Studenter i utlandet som vil hjem til jul synes selv de skal kunne
komme direkte til Svalbard uten å måtte ha karantene på fastlandet. Hva synes
smittevernlegen?
Svar: Norge har valgt det prinsippet at dersom man kommer fra utlandet, er
man 10 dager i karantene på fastlandet. Vi ser ingen grunn til å endre på det
prinsippet.
Spørsmål: UNIS tar inn 100 studenter i januar. Gir dette økt smitterisiko for
oss?
Svar: Vi har snakket med UNIS om dette. Det er både norske og utenlandske
studenter som skal komme, og de som kommer fra utlandet må 10 dager i
karantene på fastlandet før de reiser til Svalbard. UNIS hjelper dem med bosted.
Det er et mye lavere antall en UNIS normalt tar inn, så jeg tror det kommer til å
gå helt fint.
Spørsmål: Hvorfor tar man ikke prøver av alle som ankommer flyplassen på
Svalbard lufthavn?
Svar: Sykehuset har ikke kapasitet til å gjøre det, og det er heller ikke noe ønske
om å ta prøver av alle som kommer. Personer har ikke lov til å fly dersom man
er forkjølet eller dersom man skulle ha vært i karantene. Det er viktig å
understreke at vi har en sårbar beredskap her oppe, og det er derfor viktig at
folk følger de nasjonale smittevernreglene.

Unntak for å ta en test av en flypassasjer må være at vedkommende får
symptomer underveis. Da skal man gi beskjed til personalet om bord på flyet
slik at man kan få tatt en prøve på flyplassen ved ankomst.
Spørsmål: Kan smittevernlegen gi råd og veiledning til bedrifter som har
arbeidere som jobber skiftarbeid og bor for eksempel på brakkerigg?
Svar: Vi forventer at entreprenørene har ordnede boforhold som gjør at alle
ikke havner i karantene samtidig. Det er den enkelte entreprenærens ansvar.
Dette er de klar over. Så godt som alle bedriftene har også en
bedriftshelsetjeneste som gir råd om smitteverntiltak.

Spørsmål: Hvem arbeider med smittesporing hvis vi får smitte på Svalbard?
Svar: Det er helsepersonell ved sykehuset som vil utgjøre smittesporingsteamet.
Vi vil trolig også ha behov for bistand fra arbeidsgiverne i Longyearbyen. Både
Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen vil bistå med å håndtere situasjonen.
Spørsmål: Jeg er bosatt i Longyearbyen. Kan jeg reise direkte til Svalbard når
jeg kommer fra utlandet og gjennomføre karantenen her?
Svar: Nei. I følge Covid-19-forskriftesn § 9 kan man ikke reise til Svalbard før
etter utløpet av karanteneperioden.
Man kan slippe karantenehotell dersom man har et annet egnet sted å være i
karanteneperioden på 10 døgn. Man må både kunne dokumentere at man er
fastboende på Svalbard, og at man har et egnet oppholdssted på fastlandet for
gjennomføring av karantenen.
Spørsmål: Hvis jeg er på fastlandet og har hatt nærkontakt med en som er
smittet av Covid 19, kan jeg reise hjem til min bolig på Svalbard og gjennomføre
karantenen her?
Svar: Nei. Da havner man i såkalt smittekarantene. Dersom man havner i
smittekarantene er det forbudt å benytte seg av offentlig transport. Karantenen
må derfor gjennomføres på fastlandet før man kan reise hjem til Svalbard.

Spørsmål: Må jeg ha en negativ Covid 19-test når jeg kommer til Norge fra
utlandet?
Svar: Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt skal
fremvise attest på negativ Covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må
være tatt innen 72 timer før innreise.
Det er en rekke unntak fra dette kravet, blant annet unntak for norske
statsborgere. Utlendinger som er fastboende på Svalbard er også unntatt fra
kravet om test. I så fall må man dokumentere at man er fastboende ved utskrift
fra befolkningsregisteret. Personer bosatt i Barentsburg må fremvise
bekreftelse på arbeidsforhold.

Spørsmål: Jeg studerer i Danmark men er registrert bosatt i Longyearbyen. Kan
jeg reise hjem til Svalbard på juleferie uten å ha karantene på fastlandet?
Svar: Nei. Innreisekarantene skal gjennomføres på det norske fastlandet. Dette
gjelder også for studenter.
Spørsmål: Er det karantenehotell på Svalbard?
Svar: Nei. Karantenehotell er ment for dem som skal i innreisekarantene på
Fastlands-Norge. De som skal videre til Svalbard etter å ha vært i utlandet skal
som sagt først være i karantene på fastlandet. Hele prinsippet er at vi ikke
ønsker for mange risikopersoner på Svalbard. Dersom de skulle bli syke her, har
vi en sårbar helseberedskap i forhold til transport tilbake til UNN for dem som
ville trenge intensivbehandling..
Spørsmål: Hvor fort vil vi som innbyggere på Svalbard få beskjed dersom det
blir påvist smitte i Longyearbyen og hvilke lokale tiltak kan da settes i verk?
Svar: Dersom vi får en positiv prøve, så er denne tatt på sykehuset.
Vedkommende vil da være hjemme i og med at han/hun er syk og få beskjed fra
sykehuset.
Det er utarbeidet en kommunikasjonsplan for informasjon til befolkningen og vil
ha en åpen linje i forhold til informasjon om eventuell smitte. Dere vil
informeres så raskt som mulig. Smittevernlegen og lokalstyreleder er ansvarlig
og fronter budskapet i media og hjemmesider/Facebook til Longyearbyen

lokalstyre og Sysselmannen. Lokale medier kontaktes pr telefonslik at vi kan gi
utfyllende informasjon til befolkningen.
Det vil bli vurdert om det skal gis informasjon til særskilte grupper som ikke
forstår norsk. Vi vil med andre ord gå ut bredt med informasjon.
Longyearbyen lokalstyre kan stenge skoleklasser/hele skolen, barnehage,
idrettshall, kino, arrangementer med mer.
Det vil ikke bli aktuelt å teste alle. De som har vært i nærkontakt med den som
er smittet skal være i karantene i 10 dager, men de vil normalt ikke bli testet
hvis de ikke har symptomer.
Spørsmål: Jeg jobber på anlegg og bor på brakke her i Longyearbyen. Vi deler
bad og kjøkken. Dersom vi får smitte i vår boenhet, hvem hjelper meg med å få
annen bolig? Må jeg betale for å sitte i karantene på et hotell eller et annet
sted?
Svar: Dersom du er smittet må du i isolasjon. Vi regner med at din arbeidsgiver
har en plan for dette. I utgangspunktet skal arbeidsgiver betale for annen bolig
eller hotell hvis du må i karantene eller isolasjon.
Spørsmål: Finnes det “corona-hotell” i Longyearbyen hvor de som er smittet
kan bo?
Svar: Nei. Vi har ikke et koronahotell i Longyearbyen. Men Longyearbyen
lokalstyre har som sagt etablert en enebolig med plass til 2-4 personer avhengig
av om de er smittet og skal isoleres eller bare skal i karantene. Dette huset er
ment for personer som ikke har egnet bosted i Longyearbyen.
Spørsmål: Hvem betaler for at personer skal sitte i karantene? Er det forskjell
på hvorfor man sitter i karantene?
Svar: Arbeidsgiver, personen selv, reiseforsikring må dekke kostnader til
karantene. Det avhenger av situasjonen.
Spørsmål: Vil det bli fullstendig lockdown (nedstenging) av Longyearbyen
dersom noen blir testet positivt?

Svar: Nei, prinsippet er at vi tenker oss en stor grad av karantene innledningsvis
slik at sykehuset får arbeidsro til vi får oversikt over situasjonen.
Hva vi gjør videre, kommer an på situasjonen; hvor mange er smittet, hvor har
den smittede vært? Dersom det er ett enkelt tilfelle og det er en oversiktlig
situasjon og vi har kontroll, er det én situasjon. Dersom det er mange som er
smittet, så kan det bli krevd andre og mer omfattende tiltak.
Longyearbyen lokalstyre kan iverksette tiltak avhengig av situasjonen og
omfanget. Det er ikke aktuelt med lokale tiltak som å stenge skole og
barnehager for å forebygge. Vi har ikke smitte nå og det er utgangspunktet.
Spørsmål: Har man vurdert å innføre karantene for besøkende til Svalbard eller
for fastboende som reiser ned til fastlandet og skal opp igjen?
Svar: Nei, dette er ikke vurdert nå.
Spørsmål: Hva slags symptomer må man ha før man blir testet?
Svar: Folk som har forkjølesessymptomer og ringer Longyearbyen sykehus må
svare på spørsmål fra en sjekkliste som er utarbeidet. Dette avklarer om man
bær bli testet eller ikke
Vi har tatt cirka 200 tester. Alle har vært negative, men mange har vanlig
forkjølelsesvirus.
Spørsmål: Kan man risikere å ikke komme tilbake til fast bopel på Svalbard
dersom man reiser ned på ferie (juleferie)?
Svar: Man kan risikere at fastlandsoppholdet blir lengre enn planlagt. Dersom
man får Covid-19 selv eller blir satt i smittekarantene som følge av nærkontakt
med en bekreftet smittet person, må man gjennomføre isolasjons-/eller
karanteneperioden på fastlandet før man kan reise hjem til fast bopel på
Svalbard. Det er forbudt å benytte seg av offentlig transport når man er i
karantene/isolasjon.
Spørsmål: Jeg er bosatt på Svalbard, men er spansk statsborger og må reise
hjem til Spania. Da krever spanske myndigheter en dokumentert negativ
coronatest som ikke er eldre enn 72 timer gammel. Kan jeg få tatt en slik test i
Longyearbyen?

Svar: Dersom et annet land krever en negativ covid-test, tilbyr ikke
Longyearbyen sykehus en slik test. Det er ikke helse sitt ansvar dersom et annet
land krever en slik test. Dette gjøres av private legetjenester eller laboratorier
på fastlandet.
Spørsmål: Reisende til Spania fra Norge er unntatt fra kravet om en negativ
coronatest dersom de kommer fra områder med liten eller ingen smitte
(Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestfold og
Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag and Troms og Finnmark) Hvorfor er ikke
Svalbard med på denne listen? Blir data fra Svalbard rapporter til norske
myndigheter og hvordan kan Svalbard komme med på denne listen?
Svar: Smittedata fra Svalbard blir rapportert på samme måte som fra andre
regioner I Norge. Vi kan ikke svare på hvilke vurderinger spanske myndigheter
gjør og hvorfor Svalbard ikke er med på listen. Spørsmålet må derfor rettes til
spanske myndigheter.
Spørsmål: Kommer det vaksine snart?
Svar: Vi vet ikke sikkert når den kommer, men det ser mer lovende ut nå enn for
en måned siden. Vi håper at vi får svaret før jul.

