SNÅSA KOMMUNE – Pressemelding 12.mars 2020

Kommuneledelsen og kommuneoverlegen har i dag besluttet følgende omfattende tiltak for å
minimalisere spredningen av Koronaviruset i Snåsa kommune. Tiltakene iverksettes i dag og
gjelder i første omgang i 14 dager.
Snåsa kommune vil oppfordre lag, foreninger, bedrifter og privatpersoner om å følge/innføre
tilsvarende tiltak som kommunen nå gjennomfører!
Ut over dette oppfordres til å bruke sunn fornuft.

Reglene gjelder 12.03.2020 kl. 13.00

Samlinger, større møter, tjenestereiser:
•

Alle skoler og barnehager stenges ved arbeidsdagens slutt (gjelder også private).
Voksenopplæring, bibliotek, gymsaler og svømmehall stenges.

•

Kommunehuset stenges for publikum, kontakt pr telefon, e-post eller Facebook.
Kontaktinformasjon på kommunens hjemmeside. Oppdatert informasjon vil bli lagt ut på
www.fhi.no

•

Det er innført besøksrestriksjoner på sjukeheimen, Hovteigen og Hovtun. Kun bare de
nærmeste pårørende kan besøke disse enhetene.

•

Alle møter som kan gjennomføres på Skype eller lignende media skal gjennomføres på denne
måten.

•

Møtevirksomhet med mer enn 15 deltakere tilstede skal avlyses.

•

Alle offentlige arrangement avlyses.
•

Kulturelle sammenkomster og frivillige arrangement som for eksempel øvinger,
konserter, forestillinger og kino avlyses. Vi anmoder også om at en ikke oppsøker
treningssentre.

•

Det anbefales ikke å reise på kurs og seminar.

•

Vi oppfordrer befolkningen til må holde seg hjemme, unngå offentlig transport og redusere
sosial omgang til det minimale.

Konsekvenser og effekter av dette følges tett, og blir daglig vurdert av kommunens ledelse og
kommuneoverlege.

Feriereiser
Feriereiser til områder med pågående smittespredning (oppdatert oversikt på www.fhi.no ) frarådes
på det sterkeste.

KS har gitt følgende retningslinjer som Snåsa kommune vil følge:
Generelt oppfordrer Snåsa kommune til en kritisk vurdering av behovet for feriereiser til utlandet
akkurat nå.
På Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no oppdateres reiseråd fortløpende. Vær derfor
oppmerksom på at regler her kan bli endret mens du evt. er på reise, og at dette kan få følger for deg
når du kommer hjem.

Hygiene
God hostehygiene og god håndhygiene er svært viktig. Host i papirlommetørkle/albue og vask
hendene grundig og ofte.
Et generelt råd er å holde minst 1 meters avstand til andre personer, det vurderes som «sikker
avstand» i forhold til smitte.

Bruk av hjemmekontor og fleksitid
Folkehelseinstituttet anbefaler økt bruk av hjemmekontor og fleksitid som forebyggende tiltak mot
Korona.
Vi gjør oppmerksom på at det må påregnes jevnlige oppdateringer/endringer av disse
retningslinjene.

Begrunnelse for tiltakene
Selv om det foreløpig ikke er konstatert smittetilfeller i Snåsa kommune er det viktig å begrense
spredningen av viruset.
Vurderingene er gjort i henhold til smittevernloven, og støttes av administrativ- og politisk ledelse.
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