Korona-pandemi 2020
Vi har pr 30.april ingen kjente Covid-19 -smittede i Tolga kommune
Strategien fra myndighetene er fortsatt å «slå ned» viruset – og «åpne opp» kontrollert og over tid.
Det ser ut for at vi må holde på restriksjoner i lang tid framover- så dette blir en krevende øvelse for
oss alle. Det er viktig at alle bidrar til et støttende miljø, at vi kan snakke åpent om utfordringer og
løse problemer i fellesskap.
Informasjonsbehov til ansatte






Det er utfordrende for ledelsen og dere ansatte at vi ikke kan møtes fysisk. Vi skulle gjerne
vært mer ute og informert, fått direkte tilbakemeldinger fra dere og avklart ting underveis. Vi
må være ekstra aktsomme slik at ikke vi som ledere kan spre smitte rundt, og møter derfor så
få mennesker som mulig
Vi gjør nå noen flere grep for å imøtekomme informasjonsbehovet til ansatte på de ulike
enhetene
Vi har jevnlige møter med HTV og følger opp de innspill vi får fortløpende
Kommunens hjemmeside oppdateres fortløpende med informasjon

Barnehager



20.april åpnet barnehagene i Tolga kommune for alle barn, med de smittevernhensyn og
tilpasninger som kreves (jfr. ny veileder)
Erfaringene at dette har gått bra med de smitteverntilpasninger som er igangsatt

Skoler



27.april åpnet 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 - og de første dagene har gått bra

Kulturskolen


Åpner for alle med et tilpasset tilbud i skoletiden/rett etter skoletid fra 4.mai

Helse og omsorg





Legevakt bemannes med hjelpepersonell fra kommunene etter oppsett/turnus
Interkommunal Covid -19 avdeling på Tynset er planlagt og klar – tas i bruk når den første
pasienten kommer/har behov
Yter tjenester til de som har behov fortløpende i hjemmetjenesten, i omsorgsboliger og på
institusjon
Omsorgstunet er fortsatt stengt for pårørende og andre besøkende, men etter avtale kan noen
komme/møte sine

TFF


Har tilpasset oppfølgingen og boveiledning med den enkelte. Smittevernhensyn tas

Flyktningetjenesten



Undervisning for de som har Intro på voksenopplæringssenteret er hjemmebasert
Oppfølging med den enkelte /enkelte familie ut fra behov og utfordringer – og
smittevernhensyn tas

Samfunnsutvikling/tekniske tjenester/landbruk




Ekstra fokus på renhold, kompetanse på smittevernrenhold, riktig bruk av utstyr og i god
dialog og samhandling med de ulike enhetene
Tekniske tjenester går som normalt med smittevernhensyn
Landbrukstjenester og plan/byggesak går som normalt med smittevernhensyn

Kultur:


Mange tilbud er stengt ned, det vurderes fortløpende hvilke muligheter som finnes ved
forsiktig og tilpasset gjenåpning

Fellestjenesten/servicetorg og bibliotek:




Kommunehuset er åpent etter avtale
Servicetorg/fellestjenesten drifter som vanlig, men med bruk av hjemmekontor etter
avtale/plan
Biblioteket har utlån og innlevering etter avtale og med smittevernhensyn

Kriseledelsen







Møtes på TEAMS kl 09.00-10.00 to dager pr uke. Kriseledelsen møtes ikke fysisk - og bytter
på å ha hjemmekontor.
Rådmenn FARTT kommunene møtes etter behov for å koordinere det som angår
interkommunale samarbeid
Fylkesmannen i Innlandet har møte med kommunene på TEAMS 30 min en gang pr uke, hvor
vi får informasjon – mye det samme som er på regjeringens pressekonferanser
Vi 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

Man har nå endret retningslinjene for testing, slik at flere skal testes for Covid-19 - men det er
fortsatt opp til lege/fastlege å avgjøre hvem som skal testes.
Takk for innsatsen så langt alle sammen!
Tolga, 30.april 2020
Med hilsen
Siv Stuedal Sjøvold, Rådmann og Kriseledelsen v/ Reidun Joten, May Irene Løseth, Bård
Sundmoen Aas, Harald Sørli, Kjetil Brodal, Karen Prytz, Live Mestvedthagen Ryen og Bjørnar
Tollan Jordet.

