
Pressemelding 21. april 

Situasjonen i vår region er fortsatt svært stabil. Vi tester pasienter med luftveisplager daglig for 

Covid-19, men alle har til nå vært negative.  

I går møtte mange barn, foreldre og ansatte igjen opp i barnehagen og jeg har fått rapporter om at 

gjensynsgleden var stor. Nå planlegges det for åpning av barneskolene. Og jeg må si at det er mye 

hyggeligere å planlegge for gjenåpning enn for stenging, selv om det krever en del planlegging og 

tilrettelegging, da man blant annet må spre seg over flere rom og et større areal enn tidligere. Ellers 

er det mye de samme prinsipper og forberedelser som det var for barnehagene, noe som er naturlig 

siden de samme grunnleggende smitteverntiltakene legges til grunn.  

Og jeg er helt sikker på at lærerne på skolen gleder seg stort til å møte elevene på 1.- 4. trinn på 

mandag, akkurat som de ansatte i barnehagen gjorde. 

Andre yrkesgrupper som også har fått starte opp igjen er fysioterapitjenesten. De er klare for å ta 

imot pasienter denne uka, og tar absolutt også sine forholdsregler med tanke på smittevern. 

Oppfordringen er at du bør ringe for å gjøre avtale før du ankommer. Dette for å avtale transport, 

adkomst eller eventuelt andre spesielle forholdsregler. 

Men det er fortsatt mange elever som sitter hjemme og mottar hjemmeundervisning, noe de ser ut 

til å måtte gjøre i enda flere uker fremover. Jeg regner med at de elevene og lærerne også ser frem til 

å kunne møtes fysisk igjen. Og jeg håper virkelig at alle får muligheten til det før sommerferien 

starter, men tidsperspektivet på når dette eventuelt blir en realitet er foreløpig ukjent.  

Mange ser også frem til gjenåpning av frisør og hudpleiesalonger. De har anledning til å gjenåpne 

neste uke og de fleste gjør trolig det. Men det kan forventes noe ventetid, da kapasiteten vil være 

noe begrenset grunnet smitteverntiltak. Men uansett så er det svært gledelig at stadig flere 

tjenestetilbud igjen åpner dørene. 

Også er det utrolig hyggelig med flott vårvær, som oppmuntrer alle til å være mer ute. Det er positivt 

både for smittepress og folkehelsa, og gir mulighet for flere turer, eller en god prat over en 

kaffekopp, med naboen eller andre bekjente. Men husk altså 2 meters avstand og ikke flere enn 5 

personer☺. 
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