
Pressemelding 4. september 2020 

Smitten er nær oss! 

Hei igjen alle sammen. Vi kan fortsatt glede oss over at vi ikke har Covid-19 smitte i vår 

kommune, eller i vår region. Det betyr at dere alle gjør en fantastisk jobb og at dere bidrar på 

en god måte i den nasjonale dugnaden. Dette er vi svært takknemlige for.  

Samtidig ser vi at smitten er ganske så nær oss med lokale utbrudd flere steder sør i 

Innlandet. Og vi vet at det er mye pendling og forflytninger mellom regioner, noe som 

medfører at smitten alltid kan være enda nærmere enn vi tror.  

Derfor er det igjen grunn til å minne om de aller viktigste smitteverntiltakene: 

• 1 meters avstand 

• Hyppig håndvask/sprite hender 

• Hold deg hjemme hvis du er syk 

 

Og hvis du er forkjølet eller har andre influensalignende symptomer bør du ringe legekontoret 
for å avtale eventuell testing. De ønsker å teste alle med ny oppståtte luftveisinfeksjoner 
(med kun noen få unntak) ideelt dag 2 i forløpet.  

 
Unntak testing:  

-Kjent årsak til symptomer 

-Små barn under 10 år med rennende eller tett nese,  men som ellers er i god form.  

 Unntak være hjemme: 

-Hvis du har negativ test og lette restsymptomer 

-Helt frisk nå, men ikke testet 

-Små barn som har hatt tett eller rennende nese i et par dager, men som ellers fremstår frisk. 
(Men hvis det er en infeksjon som starter symptomet bør de være hjemme ved starten av 
infeksjonen.) 
 

Med lokale utbrudd rundt omkring oss, ser kommunen det som svært viktig å fortsette med 

et fokus om å være best mulig forberedt, og det arbeides mot et mål om å håndtere et lokalt 

Covid-19 utbrudd så raskt og effektivt som mulig. Vi tenker derfor å presentere ulike case og 

arrangere øvelser for kriseledelsen og kommunens ansatte, slik at vi alle kan føle oss trygg på 

at vi er rustet til å håndtere dette på best mulig måte. Det er gjennom realistiske øvelser og 

dialog/erfaring fra kommuner som er rammet vi best kan lære og forberede oss. 

Og vi vet at når vi får et lokalt utbrudd, så blir det en enorm jobb med blant annet 

smittesporing som må iverksettes umiddelbart. At vi øver og er sikre på at vi kan håndtere 

dette skaper en trygget både for kriseledelsen, kommunens ansatte og alle innbyggerne. 

 

Mvh ordfører Merete 


