
Pressemelding 23.03.20 

 

Hei igjen! Håper dere alle har hatt en så god helg man kan ha i disse dager, og at dere er klare for nye uker 

med dugnad for fellesskapet. 

Vi har fortsatt ingen med påvist smitte i Tynset, men vi observerer alle stigende tall i Norge og ellers i 

verden, så det minner oss om at dugnaden definitivt ikke er over enda. 

I dag er vi blitt en del av en interkommunal coronatelefon. (Samarbeid mellom Tynset, Tolga, Alvdal, Folldal, 

Rendalen og Stor Elvdal) Den kan du ringe hvis du trenger råd vedrørende forhåndsregler, 

karantenebestemmelser, testing eller andre ting. Coronatelefonen er åpen man-fre kl. 09-18 og lør/søn fra 

10-16. Tlf. nummeret er 901 47 166 

Oppmøtested for legevakthenvendelser er også endret fra i dag. Dvs. at hvis du er syk og har behov for 

legehjelp på dagtid: Ring legekontoret akkurat som før!                                                                      Trenger du 

lege på kveld/natt/helg: Ring legevaktsentralen på samme telefonnummer som før. Den eneste endringen 

for dere brukere, er at oppmøtested f.o.m. i dag er på Tynset legekontor istedenfor på sykehuset. Husk å 

ringe først for å gjøre avtale om oppmøte! 

Hverdagen er for oss alle i disse dager betydelig endret. Tenk at kun 15 barn har hatt omsorgstilbud i 

barnehagene våre, mens ca. 225 har vært hjemme den siste uka. Selv om de fleste barna er hjemme er 

kommunen og de barnehageansatte fortsatt opptatt av hvordan barna har det. Her følger noen tips fra våre 

engasjerte barnehageansatte hvis det skulle være av interesse: 

- Det må ikke «skje noe» hele tida, for unger kan det være nok å bare være sammen. 
- Det beste tipset vi kan gi er å ta dem med ut hver dag. Ungene er vant til å være ute. Frisk luft og det 

å kunne være i fysisk aktivitet gjør dem godt, de blir roligere og mer fornøyd. 
- Noen av barnehagene våre har lagt ut aktivitetsforslag på samhandlingsplattformen «My Kid», og 

noen holder på med å lage aktivitetspakker.  
- Alle kan hente ut forslag til aktiviteter fra «idebroen».  

Følg linken: https://idebroen.no/  
Dette er altså et tilbud, og ikke noe foreldre må føle at de MÅ benytte seg av. 

- For foreldre som har omsorgsbehov for barna sine, enten fordi de har arbeid som defineres som 
samfunnskritisk, eller er i en sårbar situasjon; kontakt styrer i barnehagen 

 

Ellers vil jeg si at jeg tenker mye på alle dere der hjemme om dagen og jeg velger å tro at den nye hverdagen 

går bra for de fleste av oss. Men så er det dessverre slik at noen barn og noen voksne sliter med psykiske 

lidelser, noen sliter med rus, noen plages av ensomhet, noen barn får ikke den oppfølgingen de fortjener 

osv. Og for de som har det krevende i den normale hverdagen, så kan dette være ekstremt krevende, fordi 

man ikke får den støtten/avlastningen man trenger. Eller fordi man ikke kan være en del av det fellesskapet 

man pleier i en ellers normal hverdag. Jeg ber dere derfor alle om å være litt ekstra oppmerksomme i den 

situasjonen vi er i nå. Er det noen du er oppriktig bekymret for, så kan det absolutt være riktig å bry seg nå. 

Hvis du lurer på hva du bør gjøre eller hvem du kan ringe. Kanskje denne linken kan hjelpe deg: 

https://www.tynset.kommune.no/aktuelt/barn-ungdom-og-voksne-her-kan-dere-fa-hjelp.13381.aspx 

Jeg vil ellers vise til fylkesmannen Knut Storbergets siste anbefalinger og kjøreregler, der han også 

oppfordrer oss alle om å være gode forbilder☺ 

Les disse via denne linken:  

https://idebroen.no/
https://www.tynset.kommune.no/aktuelt/barn-ungdom-og-voksne-her-kan-dere-fa-hjelp.13381.aspx


https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/helse-omsorg-og-

sosialtjenester/smittevern/coronavirus/oppdaterte-kjoreregler-fra-fylkesmannen 

https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/oppdaterte-kjoreregler-fra-fylkesmannen
https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/oppdaterte-kjoreregler-fra-fylkesmannen

