
Pressemelding 14. april 

Hei og vel overstått påske☺ 

Håper dere har hatt noen fine dager selv om påsken har vært veldig annerledes for mange av oss. 

Vi har fortsatt ingen med påvist Covid-19 smitte i vår kommune. Det er tatt noen tester gjennom 

påsken, men alle har vært negative, så det tyder bra.  

Nasjonalt synes det også som om regjeringens strategi med å slå ned viruset fungerer, noe som er 

svært gledelig. Det gjør det mulig å åpne samfunnet litt forsiktig, samtidig som man driver aktivt 

smittevernarbeid gjennom mer testing, bedre smittesporing, fortsatt god hygiene, og ved at vi alle 

lytter og handler ut ifra de rådene vi til enhver tid får fra statlige myndigheter. Dette bidrar til at 

Norge vil ha en viss kontroll på situasjonen til enhver tid. Men synes det som om situasjonen kommer 

ut av kontroll, så kan vi risikere at samfunnet må stenges ned igjen.  

Når vi samtidig vet at vi ikke har hatt smittetilfeller hos oss så langt, og at fritidsreiser ut av bo- og 

arbeidsmarkedsregionen fortsatt ikke anbefales, så synes det derfor forsvarlig å gjenåpne for enkelte 

tjenester også i vårt lokalsamfunn, under forutsetning av at vi fortsatt etterlever rådene fra staten 

vedrørende smittevern. 

Tynset kommune følger derfor regjeringens anbefalinger og konkluderer med at: 

• Barnehagene i Tynset gjenåpner mandag 20. april  

• Barneskolene for 1-4 klasse gjenåpner mandag 27. april 

 

Jeg har for øvrig merket meg noen bekymringer omkring det å gjenåpne skoler og barnehager i 

sosiale medier gjennom påskehøytiden. Mine tanker om det er at vi må stole på regjeringen og deres 

vurderinger. Når de mener at det er forsvarlig å åpne skoler og barnehager i byene som har hatt flest 

tilfeller av Covid-19, så bør det i alle fall være trygt her når vi vet at vi har et betydelig lavere 

smittepress.  

 

Vi må også huske at målet ikke er at ingen skal bli syke. Målet er at det ikke skal være så mange syke 

samtidig, og at risikogrupper skjermes. I dag har vi muligheten til å teste flere og drive aktiv 

smittevernsporing. Så hvis folk i sin fritid fortsetter med å holde seg mest mulig hjemme, ikke være 

sammen med flere enn 5 personer, vasker seg ofte etc., så vil dette mest sannsynlig gå bra.  

 

Men samtidig er det viktig å tenke litt ekstra på de som tilhører risikogrupper.  

Er det noen foreldre eller andre i nær familie som tilhører risikogruppen og absolutt ikke bør komme 

i nærheten av potensielle smittekilder, så kan det være aktuelt å holde barna hjemme fortsatt. Men 

dette må i så fall avtales og løses gjennom dialog med barnehagen, skolen og/eller fastlegen. Ta 

gjerne en telefon til fastlegen for å få gode råd på hvordan dere bør forholde dere! 

 

Så må det nevnes at barn med forkjølelsessymptomer absolutt ikke skal sendes til skolen eller 

barnehagen uten eventuelt å være testet for Coronavirus. Men nå er det mulig å bli testet, så hvis 

ditt barn er forkjølet, så ring legekontoret for å gjøre avtale om testing. Hvis denne testen er negativ 

så kan barnet få dra i barnehagen eller på skolen hvis almenntilstanden ellers er god. 

 

 



Ellers kan jeg melde om at vedtaket vi fattet i kommunestyre før påske om stenging av restauranter 

og overnattingssteder nå har løpt ut og at det nå er de nasjonale reglene som gjelder. Dvs. at blant 

annet serveringssteder som serverer mat kan holde åpent hvis de ønsker og hvis de forholder seg til 

de nasjonale grunnleggende kravene til smittevern. At grunnleggende krav til smittevern ivaretas, 

innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde to meters avstand, at 

den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. 

Servering av mat skal ikke skje som buffet. 

Les ellers mer her:https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-

kultur?malgruppe=undefined): 

Mvh ordfører Merete Myhre Moen 
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