
Informasjon til alle ansatte og folkevalgte 12. mars 2020 
 

Onsdag 11. mars hadde kommunal kriseledelse møte om situasjonen knyttet til spredning av 
koronavirus. Ting skjer hurtig, og det som var et utenkelig tiltak i går, er et ordinært tiltak i dag. 
 
Situasjonen krever en ekstra innsats fra oss alle for å møte utfordringene vi står overfor. Vi må 
fokusere på å gjennomføre tiltak som reduserer og hindrer smitte og sørger for normal drift.  For at 
normal drift skal kunne gjennomføres så lenge som mulig, er det viktig at de nasjonale anbefalingene 
fra Folkehelseinstituttet følges av alle. 
 
Basert på rådene fra kommunal kriseledelse og de nasjonale anbefalingene fra Folkehelseinstituttet 
har kommunedirektøren bestemt følgende inntil ny melding kommer: 
 

- Alle møter med eksterne deltagere må risikovurderes om de skal gjennomføres, og det må 
vurderes om det er nødvendig å gjennomføre det. 

- All kurs- og konferansevirksomhet, videre-/etterutdanning, deltagelse i fagnettverk ol 
innstilles. 

- All reisevirksomhet med fly, tog ol innstilles i jobbsammenheng så fremt det ikke er strengt 
nødvendig av samfunnsmessige hensyn.  Bruk av kollektiv transport til jobb må hver enkelt 
vurdere selv. 

- Alle har et ansvar for å gjennomføre smitteverntiltak som håndhygiene samt hoste/nyse 
hygiene.  Begrens håndhilsning, kyssing og klemming, det kan redusere overføring av smitte. 

- Alle enheter må gjennomgå rutiner for hygiene og smittevern. 
- Politiske møter gjennomføres som planlagt, men man unngår enhetsbesøk o.l. avlyses. 

 
På denne måten kan vi opprettholde normal kjernevirksomhet lengst mulig i alle enheter. 
 
Kommunedirektøren og kommunal kriseledelse følger situasjonen nøye, slik at Skaun kommune skal 
kunne iverksette de nasjonale anbefalingene så snart som mulig.  I tillegg følges lokale forhold opp og 
en løpende vurdering av hvilke tiltak som skal iverksettes. Aktuelle tiltak gjennomføres etter 
beslutning av kommunedirektøren. Hvis det er noe du er tvil om, så kontakter du nærmeste leder. 
 
 
Børsa, 12.mars 2020 
 
 
 
Jan-Yngvar Kiel 
kommunedirektør 
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