Karantener mat og medisiner.
Vi er nå i en situasjon der stadig flere settes i karantene for å hindre videre smitte av Coronaviruset.
Det gjør at kommunen må forsikre seg om at alle har tilgang til mat og medisiner mens de er tvunget
til å sitte hjemme i karantene eller isolasjon.
Det verserer litt uklarheter omkring hvorvidt man har lov til å oppsøke butikken når man er i
karantene. Vår klare oppfordring er at de som har karantene skal oppholde seg kun hjemme eller ute
i friluft der det ikke er ansamling av andre mennesker.
Er man i isolasjon skal man kun være hjemme og isolere seg fra resten av husstanden så godt det går.
Oppfordring om å ta vare på hverandre/hjelpe hverandre
Jeg vil oppfordre sterkt om at vi nå i størst mulig grad hjelper hverandre som familie, venner, naboer
og frivillige ved at de som ikke er i karantene gjør innkjøp med levering på trappa for de som sitter
hjemme i karantene.
At vi alle stiller opp for hverandre vil være til stor hjelp, slik at trykket ikke blir for stort på
dagligvareforretninger, frivillige osv.
Men for de som ikke har noen til å hjelpe seg, så er det viktig å vite at det finnes muligheter for å få
hjelp slik at man kan få matvarer og apotekvarer kjørt hjem.
Ingen grunn til å hamstre mat og dagligvarer
Jeg vil også benytte anledningen til å oppfordre sterkt om at det ikke skal hamstres mat og andre
dagligvareartikler. Det er rikelig med varer på lager, så hvis alle handler normalt vil butikkene ha nok
mat og varer til alle i lang tid.
Mulig med hjemkjøring av mat og medisiner
Medisiner kan ved telefonhenvendelser direkte til apotekene gjøres klare og hentes av
privatpersoner eller folk fra frivilligsentralen etter avtale.
Matvarer kan bestilles i enkelte dagligvareforretninger og kjøres hjem til husstanden med levering på
trappa.
Frivilligheten via frivilligsentralen stiller opp og kan hjelpe deg
For deg som sitter i karantene og ikke har noen til å hente ut medisiner eller handle mat så kan
frivilligsentralen på Tynset kontaktes på tlf: 41 65 17 12.
Butikker med tilbud om hjemkjøring av varer:
Spar Tynset: Tilbyr hjemkjøring i hele kommunen. Gebyr på kr 50,- tilkommer for sentrumsbeboere
og noe høyere gebyr regulert etter kilometeravstand for beboere andre steder i kommunen.
Send bestilling pr. mail til spar.tynset@spar.no Husk å oppgi fullt navn, adresse og telefonnummer
slik at faktura kan sendes.
Coop Extra: Tilbyr pr i dag hjemkjøring i Tynset sentrum. Ring tlf: 62 48 38 00
Matkroken Tylldalen: Kjører varer til beboere i Tylldalen. Ring: 62 48 60 09
Coop marked Kvikne: Kjører varer til beboere på Kvikne. Ring tlf: 62 48 40 13

