
INFORMASJON FRA TYNSET KOMMUNE 

OM KORONAVIRUSET 

 

Oppdatert informasjon om koronaviruset fra norske helsemyndigheter finner 

du på Folkehelseinstituttes hjemmesider: 

Om koronaviruset (link til FHI’s sider –www.fhi.no) 

PÅ GRUNN AV SPREDNING AV KORONAVIRUS TIL NORGE ER 

DET DESSVERRE EN ØKENDE SANNSYNLIGHET FOR AT VI FÅR 

PERSONER MED DENNE INFEKSJONEN OGSÅ PÅ TYNSET.  

TYNSET KOMMUNE ER I BEREDSKAP FOR Å HANDTERE EN SLIK 

INFEKSJON.  

 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/


 

DERSOM DU MISTENKER SMITTE ELLER ER SYK. 

 

RING, IKKE MØT OPP! 

Helsetjenesten og legevakta er forberedt på kontakt fra personer med 

mistanke om koronavirus. 

 

Du kan ringe: 

• Tynset legekontor, på telefon 624 85 160. Telefontid mandag til torsdag kl. 08.00-
11.00 og 13.00-14.00. Telefontid fredag kl. 09.00-12.00 og 13.00-14.00. 

• Utenom fastlegens åpningstid, ring legevakt på telefon 116 117 
• Nasjonal informasjonstelefon om koronavirus: 81555015 

 

Det anbefales legekontakt dersom: 

• Du har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset eller i 
nærkontakt med noen med koronavirusinfeksjon siste 14 dagene og får symptomer. 
Vanligst: Influensafornemmelse, feber, hoste, tungpusthet.  

• Du har i de siste 14 dagene vært i nærkontakt med noen som er bekrefta smittet 
med koronaviruset (pga smitteoppsporing og råd for å hindre videre smitte). 

• Dersom behov for sjukmelding er det nok med telefonisk kontakt med legekontoret. 

 

HVORDAN BESKYTTE DEG MOT SMITTE? 

Viktigst: god hoste- og håndhygiene reduserer alltid risikoen for å få 

luftveisinfeksjoner. Dette gjelder også for koronaviruset. 

• Du bør, når det er mulig, holde minst en meters avstand til personer med 
symptomer på luftveisinfeksjon. 

• God håndhygiene. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, 
spesielt dersom du har vært ute blant folk. Tørk hendene godt. Kast papiret i søpla. 

• Antibac, dvs hånd-desinfeksjon, er et alternativ dersom du ikke kan vaske hendene. 
• Folkehelseinstituttet anbefaler ikke munnbind for friske personer og det reduserer 

ikke faren for å bli smittet. Pasienter som skal til undersøkelse kan derimot redusere 
risiko for å smitte andre ved å bruke munnbind. Det vil bli gitt instruksjoner ved 
kontakt med helsetjenesten. 

• Folkehelseinstituttet anbefaler alle som hoster å hoste eller nyse inn i et papir og 
kaste det rett i en søppelpose etter bruk. Hvis du ikke har papir, er alternativet å 
hoste inn i albuekroken – aldri i hendene. 

• En bør ikke legge ut på reise inn i områder med høy forekomst av 
kornavirusinfeksjoner. Følg reiseråd fra Folkehelseinstituttet.  



SLIK SMITTER VIRUSET 

Det nye koronaviruset smitter på samme måte som forkjølelse og influensa, 

gjennom dråpe- og kontaktsmitte: 

• Gjennom lufta ved at en sjuk person hoster og/eller nyser og du puster inn viruset 
eller det kommer i direkte kontakt med slimhinner i øye, nese eller munn 

• Gjennom direkte kontakt, dersom en sjuk person har viruset på hendene og har 
fysisk kontakt med andre 

• Gjennom gjenstander. Viruset kan også overføres indirekte om en sjuk person har 
hosta på inventar eller har viruset på hendene og tar på gjenstander 

 

Tor Halvor Bjørnstad Tuveng 

Kommuneoverlege Tynset kommune 


