Smittevernregler i jordskifteretten under korona-pandemien
For deg som skal møte i jordskifteretten, er det de tre nasjonale smittevernreglene som gjelder:
1. Ikke møt opp hvis du er syk
 Er du syk eller har milde symptomer på forkjølelse, hoste eller feber.
skal du ikke møte i retten.
 Hvis du blir syk i løpet av rettssaken, skal du forlate retten snarest mulig.

2. Sørg for god hygiene
 Vask hendene hyppig og grundig.
 Hvis du må hoste, bruk albukroken eller et papir.
 Unngå å ta deg i ansiktet, og vask deg med antibac om du ikke har vann tilgjengelig.
3. Redusert kontakt mellom personer
 Alle skal holde minst 1 meters avstand.
 Hold til høyre når du går i ganger eller trapper.
 Følg anvisninger om plassering både i fellesarealer og i møterommet.

-----------------------------Generelt
 Ta gjerne med egen antibac. Det er ikke alltid mulig for jordskifteretten å ha desinfeksjonsmidler
tilgjengelig, enten rettsmøtene holdes i leide lokaler eller det holdes utendørs befaring.


Nødvendige reiser gjennomføres i henhold til gjeldende råd på fhi.no.



Har du spørsmål eller oppdager mangler på smittevern, så si fra til dommer eller ingeniør.

Når rettsmøtet foregår inne i et lokale
 I hovedsak holder jordskifteretten sine rettsforhandlinger i leide lokaler, i nærheten av
eiendommene saken gjelder. Derfor er det viktig at du følger de anvisningene du får, enten i
lokalet eller i tilsendt informasjon i forkant.


Det er viktig å begrense antall deltakere i rettsmøter. Hvis du ønsker å møte sammen med noen,
må du avklare dette med jordskifteretten i god tid før møtet.



Det er viktig at du møter opp til det klokkeslettet du har fått oppgitt, men ikke så mye før. På
denne måten unngår vi at personer er samlet lenger enn nødvendig.
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Avstandsregelen på minst 1 meter gjelder når du beveger deg i fellesarealer, når du går inn og ut
av møterommet og i pauser. Samme avstand gjelder for der du skal sitte.



Bruk trappen. Heis skal kun brukes av bevegelseshemmede.



Man kan passere hverandre eller være kortvarig i samme område uten at dette utgjør en
smitterisiko.



Følg markeringer og anvisninger for hvor du kan sitte, bevege deg og oppholde deg.



Avstanden kan gjøre det vanskelig å ha dialog mellom to personer underveis i rettsmøtet. Da kan
det være hensiktsmessig å kommunisere via sms, e-post eller andre digitale kanaler. Hvis det
ikke er mulig, be dommeren om pause hvis dere må drøfte noe underveis i saken.



Bevisførsel og dokumenter skal helst fremvises digitalt slik at det blir minst mulig papirer.
Jordskifteretten har ofte med utstyr slik at dokumenter kan vises på storskjerm. Hvis du
eventuelt håndterer dokumenter, er det viktig å ha rene hender. Ha med din egen penn og ikke
del den med andre.



Når det er pause, følg instruks fra dommer om rekkefølge og hvordan dere går ut av rommet. I
pausen er det viktig at du følger anvisninger om pause- og spisearealer.
Ta med egen drikke.



Hvis du bruker vann- og kaffemaskiner, vask alltid hendene først. Og vask alltid hendene etter du
har tatt på ulike overflater og gjenstander.



Når dagen er slutt, følg dommerens instruks om rekkefølge for utgang og ellers samme
avstandsregler som da du kom. Og husk og ta med deg alle tingene dine.
Ingen papirer eller gjenstander skal ligge igjen etter endt rettsdag.

Ved befaring og markarbeid
 De samme avstandsreglene gjelder utendørs; hold minst 1 meters avstand.


Unngå å komme for nær ved bruk av kart-pc eller berøring av utstyr. Ha gjerne med kart på egen
digital enhet (f.eks. ipad) eller egen utskrift.



Dersom det er nødvendig å ta på enheter/gjenstander flere bruker, bruk antibac før og etter
bruk.

Da har vi vært igjennom de viktigste tiltakene for å sikre mot smitte i domstolen, og du kan være trygg på
at vi i domstolene gjør vårt ytterste for å redusere risikoen til et minimum.
Vi er samtidig helt avhengig av din hjelp.
Takk for at du bidrar og følger våre smittevernregler.
Hold deg frisk!
Informasjonen er basert på smittevernråd fra Folkehelseinstituttet.
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