Korona-pandemi 2020
Vi fikk alle ny informasjon i går ettermiddag kl. 18 under regjeringens pressekonferanse. Jeg
vil presisere at kommunens ledelse ikke får noe informasjon på forhånd fra myndighetene før
disse pressekonferansene, så vi ser dette samtidig som dere og resten av landet. Det gir oss en
del utfordringer når det gjelder forberedelser og informasjon vi gjerne skulle fått ut på forhånd
til våre ansatte.
Strategien fra myndighetene går fra å «slå ned» viruset – til kontroll-strategi. Gradvis åpnes
samfunnet og de ulike funksjoner gjenopptas. Regjeringen har 7.mai lagt frem sin plan for
dette: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/gradvis-gjenapning-av-samfunnet

Vi har pr 8.mai ingen kjente Covid-19 -smittede i Tolga kommune.
Barnehager
•
•

Redusert åpningstid i henhold til tidligere info (8,5 t dag) en uke til
Normal åpningstid fra 18. Mai

•
•

Ansatte må sette seg inn ny smitteveileder som er publisert 7.mai
Endringer i 2.versjon er:

o
o
o

Råd om rengjøring av utendørs leker
Flere eksempel for organisering i kohorter
Presisering av enkelte råd

•

«Kohortene» nå gir mulighet til flere barn (3-5 barn under 3år, og 6-10 over 3år) I
praksis vil det si at samarbeid mellom kohortene foregår innad i dagens avdeling

Ny veileder:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/covid-19-smittevern-i-barnehager
Skoler
•
•
•
•

27.april åpnet 1-4.trinn og SFO i Tolga kommune for alle barn
Fra 11. mai åpner alle trinn
Ansatte må sette seg inn i nye smitteveiledere som er publisert 7.mai
Endringer er (barneskolen)

o
o
o
o

Utdyping av kohort-organisering (muligheter for å regulere størrelse på kohorter)
Det er lagt inn råd om rengjøring av utendørs leker
Presisering og tydeliggjøring av enkelte råd (bruk av vikarer, bruk av skolebibliotek)
Det er lagt inn råd for mottak av skolestartere

For ungdomsskoleelever:
o
o
o

Tydeliggjøring av ulike kontaktreduserende tiltak for ungdomsskoler og videregående
skoler
Presisering om at hvis avstand på minst en meter kan overholdes i alle situasjoner, så
er ikke størrelsen på gruppen like kritisk som for mindre barn
Presisering og tydeliggjøring av enkelte råd (bruk av vikarer, bruk av skolebibliotek

Nye veiledere:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-skoletrinn-1-7-covid-19
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-ungdomsskole-og-videregaendeskole-covid-19
Kulturskolen
•
•
•

Startet opp igjen 4.mai i kulturskolens lokaler for alle elever
Det er samarbeidet tett med oppvekst og kommunelege og en følger statlige
retningslinjer for smittevern
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
Informasjon fra Fylkesmannen i Innlandet: «Eldreboende på institusjon,
hjemmeboende og unge mennesker med heldøgns behov for pleie er grupper som fort
kan bli ensomme i dagens situasjon. Vi har satt ned en arbeidsgruppe for å jobbe ut en
strategi/prosjekt for hvordan disse kan få en bedre hverdag. Foreløpig arbeidstittel er
«Livsgledeprosjektet», litt etter mal fra Matgledekorpset. Vi er i startfasen og ønsker
innspill og forankring hos dere i kommunene og i de frivillige organisasjonene»
Helsestasjonen kan gjenåpne med smittevernhensyn
Rus- og psykisk helsetjeneste kan gjenoppta normale avtaler og små-gruppeaktiviteter
med smittevernhensyn
Ansatte må sette seg inn i de nye retningslinjene

Besøk og sosial isolering institusjoner: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/vurderingav-besoksstans-og-sosial-isolering-under-covid-19-pandemien
Helseaktuelt(fra Helsedirektoratet): https://medium.com/helseaktuelt
TFF

•
•
•

Har tilpasset oppfølgingen og boveiledning med den enkelte. Smittevernhensyn tas
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 vil kunne få tilbudet i løpet av neste uke
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 når skolene åpner helt
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 åpner fra 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

Temasiden om korona på kommunens hjemmeside oppdateres fortløpende. Takk så
langt alle sammen
Ser fram til å møte dere etter hvert på de ulike enhetene!

Tolga, 8.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.

