
Pressemelding 22.mai 

Jeg har nå siden midten av mars kommet med jevnlige pressemeldinger. I starten daglige og etter hvert 

ukentlige. I starten var informasjonsbehovet stort, da det var viktige beskjeder og viktig informasjon omkring 

endringer i våre tjenestetilbud som måtte formidles. Litt etter litt har samfunnet blitt gjenåpnet og de fleste 

av oss er nesten tilbake til normalen, men med 1 meters avstand til folk og en innarbeidet vane om å være 

hjemme hvis vi er syke og noe hyppigere håndvask.  

Situasjonen i Norge og i Tynset synes svært stabil, derfor vil jeg ikke lenger komme med faste ukentlig 

pressemeldinger fremover. Eventuelle pressemeldinger vil komme etter behov når situasjonen eventuelt 

endrer seg eller da det er viktig informasjon som bør deles. 

Men jeg har i alle fall en gledelig nyhet nå før helga, og det er at vi nå gjenåpner for besøk til beboere ved 

våre institusjoner. Det vil jeg tro det er mange som har sett frem til. Det er fortsatt noen begrensninger og 

avvikende rutiner fra normalen, men nå er det i alle fall mulig å få besøke den man ønsker. 

Dette er retningslinjene for besøk ved Tjønnmosenteret og ved de tilrettelagte boligene i Tynset 

kommune under Covid 19-pandemien gjeldende fra 26.05.20:  

Det er fortsatt stengt dør, derfor må det gjøres avtaler på forhånd med den aktuelle avdelingen. (Ring 

personellet på den avdelingen der beboeren du ønsker å besøke oppholder seg.) 

- Smitteverntiltak anbefalt av Folkehelseinstituttet videreføres 
o Håndhygiene 
o 1 meters regel 
o Følge veiledning fra besøksvert 

- 1 besøk pr uke. 
- 2 besøk pr uke dersom ute. 
- Antall besøkende bør ikke overstige 2 personer. 
- Besøket bør ikke vare utover 1 time. 
- Det er utpekt besøksvert pr. vakt pr. avdeling som vil ha ansvar for å sikre at smittevernrutiner blir 

fulgt under besøket og være tilgjengelig for å veilede pårørende. 
- Det tilrettelegges et besøksrom som skal benyttes, besøk inne i avdeling på pasientrom/leilighet 

skjer unntaksvis etter avtale med avdeling. 
- Antall besøkende pr. avdeling begrenses knyttet til kapasitet på besøksrom og ansatte i avdeling. 
- Det utarbeides en kort veileder for besøkende. 
- Ved besøk hos dårlige og døende pasienter gjøres det egne avtaler med individuelle tilpasninger. 

 

Gledelig er også rapportene om at antall bedrifter med permitterte har gått kraftig ned i vår region. Siden 2. 

april har antall bedrifter som har permittert ansatte gått ned fra 55 prosent til 30 prosent.  

NAV melder også om betydelig bedring i tallene omkring sysselsetting. Antallet helt ledige i Tynset har 

sunket fra 177-132 de siste to uker. Dvs. sunket fra 5,0-4,4%. Så med tanke på arbeidsledighet og aktivitet 

innen næringslivet går det heldigvis også denne rette veien.  

Og jeg lar meg fortsatt imponere av hvor flinke næringslivet er med å legge til rette for gode 

smitteverntiltak. Det setter vi stor pris på! 

Da gjenstår det bare å ønske alle ei riktig god helg, og så kommer jeg tilbake med nye pressemeldinger når 

behovet melder seg☺. 

Mvh ordfører Merete Myhre Moe 


