
Pressemelding fredag 25. september. 

En del av våre innbyggere har nok forsvunnet til skogs i en ukes tid, og tar sin siste ferieuke for året.  

Vi andre som er hjemme får fortsette å holde hjulene i gang mens vi minner hverandre på at vi må 

overholde de generelle rådene som Regjeringen og Folkehelseinstituttet til enhver tid gir.  

Smitten rykker stadig nærmere og siste ukes hendelse hvor blant annet en buss med pensjonister 

med påvist Covid-19 smitte har vært på gjennomreise, viser at det skal svært lite til. Denne bussen 

har ikke vært innom Tynset, men de var innom Røros og det blir spennende å se om 3 timers besøket 

der bidro til å legge igjen noe smitte.   

Jeg ønsker også minne oss alle på at vi har et stort ansvar når det inviteres til ulike 

arrangement/selskaper/fester. Det er viktig at maks antallet overholdes (dvs. 20 personer på privat 

sted og 200 på offentlig sted) og det er særs viktig at alle som er til stede registreres. Det er helt 

avgjørende å ha denne kontrollen når det etter hvert dukker opp et smittetilfelle i vår kommune, for 

jeg tror absolutt at det vil skje før eller senere. Derfor håper jeg vi har en felles forståelse for 

viktigheten av slik registrering/kontroll. Det vil være til god hjelp den dagen vi plutselig må trykke på 

knappen og sette i verk smittesporing for å få kontroll på smittekilden. 

Husk også at når det gjelder selskaper/fester på offentlig sted så skal alkoholservering skje ved 

bordene med 1 meters avstand og alkoholserveringen skal opphøre klokka 24:00. Dette er et fint 

smittevernråd også for private sammenkomster.  

Deler av landet starter med høstferie neste uke. Vi ønsker absolutt alle velkommen til vår kommune i 

høstferien. Vi har nå i motsetning til i mars beredskap til testing og smittesporing.  

Tynset og Fjellregionen er et svært godt sted å være hver eneste dag, men spesielt i disse pandemi-

tider er vi i en særstilling, da vi virkelig kan nyte godt av god plass og mulighet for mye uteaktivitet. 

Dette deler vi gjerne med våre hytteinnbyggere og andre besøkende. Men husk å følge de generelle 

smittevernrådene og vær litt ekstra forsiktig når dere besøker venner og familie og ellers oppsøker 

sivilisasjonen.  

Jeg ønsker til slutt å minne både besøkende, heltids- og deltidsinnbyggeren om: 

• At situasjoner/tilstelninger der 1 meters regelen ikke kan overholdes bør unngås 

• Hold deg hjemme eller på hytta hvis du er forkjølet eller syk 

• Hyppig håndvask/spriting av hender er like aktuelt nå som i mars 

 

Ønsker dere alle mange fine og fargerike høstdager☺. 

 

Mvh ordfører Merete Myhre Moen 

 

 

 


