
 
12. mars 2020 

Koronadirektiv versjon 1 Herøy kommune 12. mars 2020, kl. 18.00 

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og 

omsorgstjenester, fatter Herøy kommune med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. 

første ledd bokstav a og b, vedtak om følgende: 

1. Herøy skole, Herøy barnehage og Solli barnehage stenges med virkning fra torsdag 12.03.20, kl. 

18.00.  Kommunen vil opprettholde et tilsynstilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske 

funksjoner, som gjelder følgende sektorer: 

a. Styring og kriseledelse 

b. Forsvar 

c. Lov og orden 

d. Helse og omsorg 

e. Redningstjeneste 

f. IKT-sikkerhet i sivil sektor 

g. Natur og miljø 

h. Forsyningssikkerhet 

i. Vann og avløp 

j. Finansielle tjenester 

k. Kraftforsyning 

l. Elektroniske kommunikasjonstjenester 

m. Transport 

n. Satellittbaserte tjenester 

o. Apotekene 

Vi ber de det gjelder ta kontakt med rektor eller styrer for å avklare behov.  Tiltaket 

gjelder også for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage 

eller skole er stengt. 

2. Kommunen forbyr alle kultur- og idrettsaktiviteter både innendørs og utendørs. 

3. Kommunens treningssenter blir stengt, med umiddelbar virkning. 

4. Frisørtjenester, hudpleie, massasje, kroppspleie og lignende blir stengt. 

5. Herøyhallen og alle andre idretts- og lekeanlegg er stengt.  

6. Vi oppfordrer alle innbyggere til å unngå fritidsreiser de neste ukene, og unngå offentlig 

transport hvis mulig. 

7. Alle som har vært på reise utenfor Norden skal i hjemme-karantene i 14 dager, uavhengig av om 

de har symptomer eller ikke.  Dette gis tilbakevirkende kraft til 27. februar.   

 

I karantene er det viktig at du er årvåken på utvikling av symptomer som hoste, halsbetennelse, 

kortpustethet eller feber. I så fall defineres du som mistenkt tilfelle. Da skal smitteverntiltak som 

ved hjemmeisolering følges, og lege må kontaktes på telefon for videre vurdering.  

 

8. Herøy kommune har innført adgangskontroll for helsehuset, omsorgssenteret, Valsåsen 

omsorgsboliger.  Det vil bli ført besøksprotokoll. 

9. Kommunehuset og NAV vil være stengt for publikum fram til 26.03.20.   

10. Møter og arrangementer med flere enn 10 personer skal ikke gjennomføres fysisk. Alle som skal 

møtes må på forhånd, uavhengig av antall deltagere, vurdere egen risiko for smitte. 

11. Følg med i media, og hold deg oppdatert. 

 

  



 
12. mars 2020 

Følgende tiltak iverksettes for ansatte i kommunen: 

1. Alt helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet.  Forbudet 

gjelder både jobb og fritid fram til utgangen av april 2020. 

2. Kommunen utsetter og inndrar ferie og permisjoner til ansatte fram til 26. mars. 

3. Alle jobbreiser og kurs for kommunens ansatte avlyses.  Vi oppfordrer alle bedrifter i kommunen 

til å gjøre det samme. 

4. Kommunen vil innføre hjemmekontor for alle ansatte som det er praktisk mulig for.  Ta kontakt 

med nærmeste leder for vurdering og avtale om hvordan dette kan løses. 

5. Alle ansatte må være forberedt på å bli satt til å gjøre andre arbeidsoppgaver enn de de vanligvis 

gjør. 

Vi vil også sterkt oppfordre til å følge grunnleggende hygieneprinsipper som: 

 Begrense sosial omgang overalt der mennesker er samlet 

 Ikke gi håndtrykk 

 Hostehygiene, dvs hoste i albuen eller i et papir, vaske eller desinfisere hendene etterpå. 

 Vaske hendene eller bruke hånddesinfeksjon etter nærkontakt med andre 

Personer med infeksjonstegn som hoste, tung pust, feber og sår hals skal holde seg borte fra arbeid 

og barn skal holdes hjemme til de er friske og feberfri i 2 dager. Det er bare grunn til å kontakte 

helsevesenet dersom du trenger behandling. Sykemelding kan i denne situasjonen gis gjennom 

video- eller telefonkonsultasjon etter avtale med legekontoret. 

Vi er særskilt pålagt gjennom lov å beskytte de menneskene i kommunen som er mest sårbare og 

mottakelige for smitte. Det er beboere i sykehjem, hjemmeboende med behov for pleie og 

omsorgstjenester og omsorgsboliger, samt personer som av ulike grunner har nedsatt immunforsvar.  

I forhold til privat næring vil kommunen bistå med rådgivning omkring hygienetiltak for å minimere 

smittespredning.  

 
Med vennlig hilsen 

Kommunens kriseledelse 

 


