Korona-pandemi 2020
Vi har pr 20.mai ingen kjente Covid-19 -smittede i Tolga kommune
Informasjonen denne uken er kortet ned, se tidligere informasjon for mer detaljerte
beskrivelser

Ferieavvikling
•
•

•

•

Tiden for ferieavvikling gjennomføres som planlagt
«beordring» jf. Ferielovens § 7 ligger som en mulighet arbeidsgiver har om
nødvendig. Dette har man aldri eller sjelden benyttet tidligere, men kan være aktuelt
dersom samfunnskritiske funksjoner må tilbake på jobb og disse trenger f.eks.
barnepass, evt om en trenger flere ansatte enn planlagt på jobb grunnet for eksempel
økt arbeidsmengde eller mange ansatte i karantene/isolasjon.
Lovtekst Ferielovens § 7: Tiden for ferieperiode som arbeidstaker har mottatt
underretning om, kan endres av arbeidsgiver hvis det er nødvendig på grunn av
uforutsette hendinger. Slik endring kan bare foretas når avvikling av den fastsatte
ferien på grunn av uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det
ikke kan skaffes stedfortreder
Se også eget utfyllende skriv som sendes ut via enhetsledere

Hjemmekontor som korona-tiltak «oppheves»
Dette er i tråd med veileder for hjemmekontor og arbeidsplasser;

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veileder-for-hjemmekontor-og-arbeidsplasser

•

Fra mandag 25.mai opphever vi bruken av hjemmekontor som korona-tiltak

Tiltak for å ikke smitte hverandre / bli definert som nærkontakter / eller sette hverandre i
karantene:
o

unngå bruk av kollektivtransport til og fra jobb J

o
o
o
o

Hjemmekontor dersom du er syk og/eller har symptomer på luftveissykdom
Hvis syk: Kom på jobb etter en dag frisk/evt. har fått testet negativt på covid-19
Matpause på eget rom evt. i små grupper med avstand i fellesarealer
Møter over 15 min foregår med mer enn 2 m avstand – evt at man sitter på teams fra
hvert sitt kontor / eller en kombinasjon
Håndhygiene
Avstand

o
o

o

Godt og riktig renhold i alle fellesområder

Definisjoner av «nærkontakt»

•
•
•
•

Innendørs: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengene,
uavhengig av posisjon, med en person som er bekreftet syk med covid-19.
Ute: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende, ansikt til
ansikt, med en person som er bekreftet syk med covid-19.
Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing) en som er bekreftet
syk med covid-19.
Har vært i direkte kontakt med sekreter (for eksempel blitt hostet direkte på) fra en
person som er bekreftet syk med covid-19.

Dette er hentet fra:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-ogbekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/

Kriseledelsen:
•
•

Møtes på TEAMS kl 09.00-10.00 to dager pr uke.
Rådmann og stedfortreder praktiserer deling av tilstedeværelse
(kontorsteder/hjemmekontor) av beredskapshensyn

Temasiden om korona på kommunens hjemmeside oppdateres fortløpende. Fin
Kristihimmelfartsdag til dere alle!

Tolga, 20.mai
Med hilsen
Siv Stuedal Sjøvold, Rådmann og Kriseledelsen v/ Reidun Joten, May Irene Løseth, Bård
Sundmoen Aas, Harald Sørli, Kjetil Brodal, Karen Prytz, Live M Ryen og Bjørnar
Tollan Jordet.

