
Pressemelding mandag 16.mars 

I Tynset kommune forbereder vi oss etter beste evne på det som står foran oss. Vi har bl.a. fått ny dør og et 

nytt inngangsparti ved siden av ambulanseinngangen på legekontoret. Dette er for at vi skal kunne drive 

bedre smittevern ved ankomst av pasienter. I tillegg vil vi snart få brakker vi kan benytte slik at vi enda bedre 

kan få skilt pasienter med mistanke om Coronasmitte fra de andre pasientene.  

Mange studenter og andre kom hjem til regionen i løpet av fredag og lørdag. Viktig at dere alle respekterer 

karantenebestemmelsene og holder dere hjemme i 14 dager. Hvis du får forkjølelsessymptomer skal også de 

i husstanden din gå i karantene umiddelbart. 

Vi ser nå et økende antall personer med luftveissymptomer i regionen. Det medfører at omlag 20 personer 

vil bli testet for Coronasmitte i løpet av dagen. Viktig at alle med luftveisplager holder seg hjemme og 

konfererer med helsepersonell via telefon og ikke ved personlig oppmøte.  

Det er for tiden stor pågang på legekontoret. Derfor er åpningstidene noe endret. Endringen er at de åpner 

klokken 08:30 istedenfor klokka 08:00. Akutte henvendelser besvares på telefon fra klokka 08:00 som før.  

Det er observert enkelte personer i butikker og bensinstasjoner som har ankommet regionen den siste tiden. 

Dvs. at karantenereglene ikke respekteres av alle. Jeg minner derfor om at disse reglene er hjemlet via 

smittevernloven. Vi vet også at personer har hatt besøk av venner/familie fra andre regioner denne helga. 

Derfor vil jeg igjen presisere: Dette er ikke tiden for besøk fra andre regioner; Vennligst takk høflig nei til 

besøk i den situasjonen vi nå står midt oppe i. Det er en viktig dugnad for fellesskapet. 

Nå er det ikke sikkert at det er uvilje som gjør at enkelte opptrer på andre måter enn det vi anbefaler. 

Kanskje det er uvitenhet og mangel på informasjon? Derfor er det flott om vi alle kan drive konstruktiv 

veiledning og ta ansvar for å informere opp hverandre, istedenfor å snakke stygt om hverandre. Så takk til 

dere alle som kan bidra med dette på en konstruktiv måte. 

Siden barnehager og SFO nå er stengt er det nok mange som lurer på om de skal betale for tilbud de ikke 

benytter. Vi vil følge kunnskapsministerens føring om å ikke kreve foreldrebetaling for den perioden 

barnehage og SFO er stengt. Men vi er allerede halvveis i mars og vi anbefaler derfor at faktura for mars 

måned betales som normalt, så vil fratrekket for hele den aktuelle perioden bli gitt i neste faktura.  

Vi observerer også en enorm omstillingsevne hos mange. Vi står alle i en krevende situasjon men jeg 

opplever at positiviteten og dugnadsviljen blant Tynsets innbyggere er stor. Det er jeg ekstremt takknemlig 

for. Mange frivillige melder seg til tjeneste. Dette koordineres gjennom frivilligsentralen, så ta kontakt med 

dem på tlf: 416 51 712 hvis du trenger hjelp til hjemkjøring av varer, eller eventuelt andre ting. 

Jeg vil også sende noen tanker til dere i det private næringslivet som bidrar til svært viktige oppgaver for 

samfunnet, og som nå opplever stor usikkerhet og står i en krevende økonomisk situasjon.  

Ta gjerne kontakt med kommunen hvis det er tips eller råd til hva kommunen kan bidra med for å hjelpe. Vi 

har dessverre ingen krisepakker med penger (Det må staten bistå med), men er det andre ting vi kan bidra 

med for å hjelpe med, så gjør vi gjerne det.  

Jeg ser også at flere restauranter stenger lokalet for gjester, men tilbyr catering og hjemkjøring av mat. Godt 

å se at dere ser mulighetene som kan være til hjelp både for dere selv og mange av oss andre som sitter 

hjemme.  

Jeg er i disse dager stolt av dere alle som bidrar med stort og smått til beste for fellesskapet. 


