KORONAVIRUS – DET BLE EN SPESIELL SITUASJON FOR OSS ALLE
Dette er en liten oppdatering til dere eldre i kommunen vår.
Aller først vil jeg si at vi i Folldal er heldige; ingen med påvist smitte, så langt.
Jeg ser, og vet, at mange gjør en ekstra innsats om dagen, og fortjener honnør
for det. Det gjelder både i kommunen og generelt i bygda vår. Tusen takk til
hver og en!
Ved at vi fortsetter og tar vårt ansvar her i Folldal, er vi med på den nasjonale
dugnaden for både å begrense og stanse koronaviruset. Jeg ber om at alle
følger de retningslinjene og anbefalingene som kommer fra myndighetene og
fagetatene, og som kommunen eventuelt beslutter. Kanskje har vi ikke alle svar
og tiltak klare, men dere skal vite at kommunens medarbeidere jobber hardt
for å ivareta ulike tjenester på best mulig måte, for å begrense ulempene for
dere som innbyggere.
Til tross for store endringer, får vi alle prøve å finne noe som gir oss mening i
hverdagen. Jeg vet at mange er glad i den storslåtte naturen vår; den står her
like flott som ellers.
I Folldal er vi privilegerte – frivilligheten står sterkt og det er mange som stiller
opp. Selv om Frivilligsentralen er stengt, ønsker de å gi et tilbud om
telefonkontakt, en gåvenn, henting av medisiner og handling.
Ta kontakt med Frivilligsentralen på telefon 95 41 90 04, om du ønsker det.
Selv om kommunehuset Nyberg ikke er åpent for publikum, er sentralbordet,
tlf. 62491000, betjent som vanlig fra klokka 09.00 – 14.30. Postkassa blir tømt
daglig.
Jeg tenker på mange av dere om dagen; vi må forsøke å ta vare på hverandre.
Dette skal vi klare!
Og husk - det aller beste tiltaket er god håndhygiene og å holde avstand.
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