
Korona-pandemi 2020 

Vi har pr 15.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 

17.mai-feiring 

• tilpasset program i kommunen 

• innslag på digitale flater gjennom dagen 

Barnehager 

• Normal åpningstid fra 18. Mai, med de tilpasninger som gjelder 

Skoler 

• 27.april åpnet 1-4.trinn og SFO i Tolga kommune for alle barn 

• Fra 13. mai har alle elever hatt et tilbud fysisk på skolen, med de tilpasninger som 

gjelder 

Kulturskolen 

• Er i gang fra 4.mai i kulturskolens lokaler for alle elever 

• Judo: det blir høytidelig utdeling av oppgraderte belter for alle i smågrupper i løpet av 

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 

• Helsestasjonen er åpen med smittevernhensyn 

• Rus- og psykisk helsetjeneste har gjenopptatt normale avtaler og små-

gruppeaktiviteter med smittevernhensyn 

TFF 

• Vurderer å åpne Matgruppen på alternativt sted (ikke inne på Omsorgstunet) 

• VTA –plass/dagaktivitet ved TOS Asvo har startet opp for de fleste og planen er at 

alle skal være tilbake i heldags arbeid/tiltak i løpet av uke 21 

Flyktningetjenesten 

• Undervisning for de som har Intro eller grunnskoleopplæring på 

voksenopplæringssenteret 

• 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 

• Behov for økte renholds-ressurser ettersom skolen er åpnet for alle 

• 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 tilbud som kan gjenåpnes i 

henhold til retningslinjene 

Fellestjenesten/servicetorg og bibliotek:  

• Kommunehuset er åpent etter avtale 

• Servicetorg/fellestjenesten drifter som vanlig, men med bruk av hjemmekontor etter 

avtale/plan 

• Biblioteket åpnet 11.mai, smittevernhensyn tas 

Kriseledelsen 

• Møtes på TEAMS kl 09.00-10.00 to dager pr uke. Kriseledelsen møtes ikke fysisk - og 

bytter på å ha hjemmekontor en stund til framover 

• Koordinering interkommunale samarbeid, møter med fylkesmannen i Innlandet, 

rapporteringer til fylkesmannen fortsetter 

Retningslinjene for testing av Covid-19 er oppdatert her: 

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/nar-bor-du-testes-og-nar-bor-du-ikke-teste-deg 

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/nar-bor-du-testes-og-nar-bor-du-ikke-teste-deg


 

Temasiden om korona på kommunens hjemmeside oppdateres fortløpende.  

God 17-mai til dere alle! 

 

Tolga, 15.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. 

 

 


