
Pressemelding torsdag 26. mars 
 
Kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset  fattet 19. mars likelydende vedtak, gjeldende 
i sju dager fram til 26. mars, basert på smittevernlovens § 4.1 for å bremse spredning av Covid-19 
inn til  kommunene. Alle deltakende kommuner har opplevd stor støtte for dette vedtaket 
fra privatpersoner og bedrifter. Vårt inntrykk er at forståelsen for smittesituasjonen er svært god og 
at mange gjør sitt ytterste for å hindre spredning av smitte. 
  
Det er den 25. mars blitt enighet mellom disse kommunene om at vedtak fra 19. mars ikke forlenges. 
Dette fordi slike vedtak kun gjøres tidsbegrenset. Og når vi ser at etterlevelsen er så god, erstattes 
dette nå med en sterk oppfordring. Dvs. at personer som kommer inn i kommunene fra et område 
utenfor Fjellregionen oppfordres til hjemmekarantene i 14 dager for å redusere faren for spredning 
av koronavirus. Dette fordi vi fortsatt mener at det er viktig og riktig, men det hjemles nå altså ikke 
lenger i smittevernloven. 
  
Kommunene støtter regjeringa sitt mål om å utsette og stoppe videre spredning av Koronaviruset. Vi 
anmoder sterkt til at råd som er gitt til bedrifter og enkeltpersoner videreføres i tida framover for å 
hindre spredning av smitte. Det trengs ikke lenger å søke om dispensasjon, men alle kommunene i 
dette samarbeidet er behjelpelig med gode råd for smittevern til bedriftene. 
 
Våre anbefalinger og de nasjonale anbefalingene er viktige å ta med seg inn mot påske, da trolig flere 
tenker å komme «hjem» for å besøke foreldre, slekt og venner. Dette anbefales ikke siden de 
nasjonale føringene er at alle skal være mest mulig hjemme, og at kun ytterst nødvendige reiser 
anbefales. Skulle noen allikevel trosse anbefalingene, så er vår anbefaling at det vises stor aktsomhet 
og at man oppfører seg som om man er i karantene så lenge man er her, opptil 14 dager. 
 
Ellers vil vi informere om at den medisinske tilstanden på Tynset er stabil. Fortsatt ingen med påvist 
Covid-19 smitte, men vi sliter fortsatt med å få svar på de testene vi tar, pga. manglende kapasitet 
hos de som analyserer prøvene, så derfor er det umulig å være helt sikker på om vi har smittede 
personer i vår kommune eller ei.   
Men vi opplever å ha hode over vann og vi har kapasitet på legekontoret vårt til å håndtere alle typer 
pasienter. Og det jobbes godt for at legekontoret ikke skal være et sted med risiko for å bli smittet av 
Covid-19.  
Vi opplever det trygt for pasienter å komme til legekontoret, så vi håper at ingen sitter på vent 
hjemme med symptomer og plager som man absolutt burde oppsøkt lege for. Men husk som før, ring 
først! 
På nasjonalt plan opplever man nå at det synes som om folk venter for lenge med å kontakte lege, 
trolig pga. at de tenker at helsevesenet er overbelastet, eller fordi de er redde for smitte. Vår klare 
oppfordring er derfor: Ikke nøl med å kontakte lege eller legevakt på telefon. Ved å ringe, vil du få 
god veiledning og hjelp til å finne ut av hva som er riktig å gjøre i ditt tilfelle. 
 
Og helt til slutt; Har du fått time på legekontoret for en stund siden og i mellomtiden fått 
luftveisplager, så ring legekontoret og gi beskjed om dette, slik at du ikke blir sittende på 
venteværelse med de andre pasientene. 
 

 
Mvh 
Ordfører Merete Myhre Moen og 
Kommuneoverlege Tor Halvor Bjørnstad 
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