Korona-pandemi 2020
Strategien fra myndighetene er fortsatt å «slå ned» viruset – og «åpne opp» kontrollert og over
tid.
Kriseledelsen
•
•
•
•

•

Møtes på TEAMS kl 0900 mandag –onsdag –fredag fra uke 16
Rådmenn FARTT kommunene møtes på TEAMS en gang pr uke
Fylkesmannen i Innlandet har møte med kommunene på TEAMS hver fredag
Rapporterer ukentlig til Fylkesmannen alle de tiltak vi gjør og har forberedt, antall
smittevernutstyr vi har forbruket og har i rest, kontinuitetsplanlegging og kapasitet på
øvrige samfunnskritiske tjenesteområder mm
Fylkesmannens beredskapsavdeling har et økende fokus på flom-fare og
skogbrannfare overfor kommunene

Økonomisk kompensasjon til kommunene
•
•

•

Det er bekreftet at alle kommuner i første omgang er tilført midler for tap av inntekter
og ekstrautgifter i akuttfasen
Tolga er, som flere har lest i media, tilført 1,3 millioner. Dette er i hovedsak ment å
dekke inntektstap foreldrebetaling barnehageplass/SFO, reduserte leieinntekter, ekstra
bemanning legevakt, covid-19 avdeling mm, innkjøp av ekstrautstyr/medisinsk
utstyr/smittevernutstyr, utgifter til økt sykefravær i akuttfasen (karanteneregler mm)
Enhetsledere, sektorledere og økonomisjef har et system for å rapportere fortløpende
ekstrautgifter og tap av inntekter videre også. Kommunene har stipulert noen summer
og sendt inn til fylket/KS som er ment som innspill til revidert nasjonalbudsjett. Det er
helt klart at våre utgifter er store og inntektstapet også betydelig (reduserte
skatteinntekter f.eks.) Det er uklart i hvor stor grad disse utgiftene blir kompensert

17.mai
•

•

Det er avholdt møte med Tolga Janitsjar og lederne i de fire 17-mai komiteene i
kommunen. De jobber nå sammen med sine komitéer for et alternativt program som i
varetar smittevernhensyn og som presenteres senere
Komiteene har fått beskjed om at barn/elever og ansatte i skolene og barnehagene ikke
kan bidra og delta med opplegg på selve 17-mai i år (underholdning, tog, sang eller
annet) Det må i så fall være noe som er spilt inn/streamet på forhånd, men da må vi
være obs! på restriksjonene med å legge ut bilder av barn i sosiale medier. Familier og
ansatte må selv vurdere hvordan de vil delta i 17. – mai feiringen ut fra
smittevernhensyn. Det skal ikke lages et opplegg i kommunens regi med
barn/elever og ansatte som deltakere i feiringen i år.

Barnehager

•
•

20.april åpnet barnehagene i Tolga kommune for alle barn, med de
smittevernhensyn og tilpasninger som kreves (jfr. ny veileder)
Jeg vil berømme ansatte og ledelsen som jobbet godt og effektivt fram til åpningen.
Det er bra for barn og foreldre – og næringslivet at barnehagene i gang. Erfaringene
fra denne første uka er at dette har gått bra med de smitteverntilpasninger vi har
igangsatt

Skoler
•
•

27.april åpner 1-4.trinn og SFO i Tolga kommune for alle barn, med de
smittevernhensyn og tilpasninger som kreves (jfr. ny veileder)
Ansatte har jobbet godt med tiltak og planlegging etter smitteveilederen kom den
20.april

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:
1. Syke personer skal ikke være på jobb
2. God hygiene
3. Redusert kontakt mellom personer
De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste,
i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme
Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-19
(smitteoppsporing), og skal varsle aktuelle skole, barnehage eller annen arbeidsplass dersom
noen får bekreftet covid-19. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte nødvendige
tiltak som for eksempel å definere hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i
karantene, og om det er behov for informasjon til andre. Hvis det skulle bli behov for
ytterligere tiltak er det kommunehelsetjenestens oppgave å gi pålegg om dette.
Når skal ansatte gå på jobb? (siste oppdaterte retningslinjer)
•
•
•

•

Når du ikke har symptomer på sykdom.
Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ansatte komme tilbake etter at de har vært
symptomfrie i 1 døgn.
Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19,
skal den ansatte møte på jobb. Disse skal imidlertid gå hjem fra arbeid dersom de får
symptomer
Ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese
med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på jobb.

Når skal ansatte være hjemme fra jobb? (siste oppdaterte retningslinjer)
Ansatte med luftveissymptomer:
•

Ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på jobb.
De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn

Ansatte som har bekreftet covid-19:
•

Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i
isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no).
Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet

Ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:
•

Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i
karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no).
Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Man har nå endret retningslinjene for testing, slik at ansatte i skoler/SFO og barnehager (og
deres familier) i større grad skal testes ved mistanke om covid-19, slik det har vært for
helsepersonell. Det er fortsatt opp til lege/fastlege å avgjøre hvem som skal testes.
Se ellers kommunens hjemmeside for fortløpende oppdatert informasjon
God helg til dere alle!
Tolga, 24.april
Med hilsen
Siv Stuedal Sjøvold
Rådmann

