
Dagens pressemelding torsdag 19. mars 

Dagens medisinske status er gledelig. De som til nå er testet for Corona i Tynset har testet negativt. 

Dvs. at de vi meldte om i går, og som vi hadde sterke mistanker om var smittet kun har vanlig 

forkjølelse og ikke Covid-19. Det er absolutt gode nyheter!  

Det tyder på at de strenge anbefalingene vi har gitt har bidratt til at vi har klart å bremse tilløpene av 

Coronavirus, noe som gir oss muligheten til å kjøpe oss mer tid for å kunne være enda bedre 

forberedt. Samtidig gir det en pekepinn på at dere der hjemme er flinke og lytter til de råd som blir 

gitt. Det er vi veldig takknemlige for. 

Som kjent er det for lite smittevernutstyr generelt i Norge. Vi har bestillinger på diverse utstyr inne, 

men vet ikke helt hva som leveres og hva som evt. ikke blir levert. Derfor tenker vi nå kreativt og 

samarbeider blant annet med næringslivet for å få tak i utstyr som kan fungere. Som et eksempel kan 

nevnes at vi nettopp har bestilt 1000 drakter som normalt benyttes av malerfirmaer, men som nå vil 

bli benyttet av helsepersonell. Så det er gledelig å se at viljen og dugnadsånden i næringslivet er stor. 

Alle jobber iherdig for fellesskapet! 

Vi gikk i går ut med informasjon til risikogrupper og har fått noen forespørsler om hvorvidt alle over 

65 år er i risikogruppen. Til det vil jeg si at hvis du ikke har noen kroniske sykdommer og har god 

helse og er i god form, så blir du ikke karakterisert innenfor risikogruppen. Det er derfor helt greit og 

veldig bra hvis du vil bidra som frivillig, så registrer deg gjerne på kommunens side, og/eller på 

frivilligsentralen. Vi trenger definitivt deg også☺ 

Vi får også en del spørsmål omkring hyttebruk og karanteneregler i forbindelse med inn/utreise av 

regionen. Kommunene i regionen har hatt litt ulik praksis her. Jeg vil melde om at alle kommunene i 

regionen nå jobber i fellesskap for å komme til enighet, slik at hele regionen står sammen om lokale 

regler og anbefalinger som gjelder for en samlet region. Det vil bli en egen pressemelding for å rydde 

opp i dette noe senere i ettermiddag. 

Ellers må vi vel ha forståelse for at hele nasjonen ikke får med seg hvilke restriksjoner som innføres i 

ulike deler av landet. Og i denne sammenheng må jeg berømme kommuneoverlegen på Tynset for å 

ta stort ansvar. Han jobber iherdig til alle døgnets tider til beste for Tynset og vår region. Og det er jo 

litt morsomt at kommuneoverlegen etter å ha fått lyden av kjenningsmelodien fra Norge rundt i øret 

og isbilen i øyensyn, tar ansvar, går bort til isbilen og ber sjåføren pent om å reise hjem. Så 

kommunelegen tar definitivt ansvaret for mye og mangt om dagen. Vi er veldig glad for å ha Tor 

Halvor på laget.   

 

 


