
Pressemelding 30. april 

Vi er nå vitne til en vår nesten helt fri for luftveisinfeksjoner, så det er ingen tvil om at 

smitteverntiltakene vi bedriver hjelper både mot Covid-19 og alle andre bakterier og virus som vi 

normalt omgir oss med. Men som tidligere nevnt, nå er testkapasiteten tilstede, så Tynset kommer 

nå til å teste alle med den minste mistanke for Covid-19 i tiden fremover. 

Den stabile situasjonen medfører også at gjenåpningen av samfunnet går som planlagt. Barnehagene 

har nå vært åpen i 14 dager og 1. – 4. trinn har nylig avrundet den første skoleuka. Det er foreløpig 

ingen klare eller konkrete planer for resten av skoletrinnene. Men kommunene er varslet om at dette 

kan skje på relativt kort varsel, så vi driver kontinuerlig planlegging av hvordan vi kan få dette til på 

best mulig måte sett i sammenheng med viktige smitteverntiltak.  

Kommunens servicetorg gjenåpnet også i går. Der er det tilpasset med avstandsregulering og 

plexiglass slik at besøket skal oppleves trygt både for ansatte og besøkende. Er det ønske om å 

snakke med andre ansatte, saksbehandlere etc. så anbefales det fortsatt at publikum kontakter de 

ansatte via telefon, slik at evt. besøk til rådhuset kan avtales.  

Ellers er vi straks inne i de glade maidager, en måned som i år vil bli veldig annerledes. Det er normalt 

mange sammenkomster og festligheter med mange samlet i tilknytning til helligdagene i mai. 

Oppfordringen fra kommunen er at alle i denne forbindelse må forholde seg til de nasjonale reglene 

om antall i grupper etc. Det betyr i realiteten at det ikke er rom for så mye festligheter og 

folkeansamlinger denne måneden.   

Dette rammer selvfølgelig russen hardest, fordi det for deg og meg alltid er muligheter for en ny fest, 

men for årets russ kommer ingen ny russetid.  Så jeg må si at jeg har stor sympati med russen som 

ikke har kunnet komme i gang med sin etterlengtede russefeiring. Men jeg vil absolutt rose russen 

for å ta ansvar og være disiplinerte. Og jeg skal innrømme at jeg savner lyden og synet av dere. Dere 

hører mai måned til☺. 

 Og så tenker jeg at hvis dere kommer opp med noen planer for noe dere ønsker å gjennomføre som 

er innenfor de reglene som regjeringen har, så ta gjerne kontakt med vår kommuneoverlege. Kanskje 

noe av aktivitetene kan gjennomføres uten at smittepresset øker. Men det er her viktig med 

kommunelegens og evt. politiets velsignelse, alt etter om det er trafikksikkerheten eller 

helsesikkerheten som settes på prøve og må ivaretas.  

Og til alle som venter i spenning på hvordan man feirer en annerledes 17. mai, så håper jeg at dagen 

blir verdig feiret rundt omkring i alle hjem til tross for at det ikke bli folketog og treffpunkter i haller 

og samfunnshus. 

Det er 17. mai komiteer i sving rundt omkring i kommunen og jeg vet at det vil bli noe organisert 

aktivitet rundt omkring. Dette vil bli bekjentgjort i pressen etter hvert.  

Ellers er det varslet en pressemelding fra regjeringen i dag, der de skal komme med videre 

anbefalinger for små og halvstore arrangementer. Da vil det kanskje komme noen nye føringer på 

gruppeinndelinger, antall personer samlet i grupper etc?  Men det gjenstår å se, så min anbefaling er 

at dere alle følger med på dagens pressemelding fra regjeringen og lytter til de rådene som blir gitt i 

helga og tiden som kommer. 

Ønsker dere alle en riktig god 1. mai og en god helg☺ 

Mvh Merete Myhre Moen, ordfører 


