
Info uke 1, 2021         

Vi tåler mer enn vi tror, sa kongen i sin nyttårstale.  

Løser vi oppgaver og utfordringer i fellesskap står vi enda sterkere, tenker jeg.  

Også det nye året har startet med tema koronapandemi, og på onsdag hadde vi vårt første møte i 

kriseledelsen. Vi gjennomgikk status etter jul– og nyttårshelga, og fikk også sett framover. Som 

mange er kjent med, iverksatte regjeringa forsterka nasjonale smitteverntiltak f.o.m. mandag 4. 

januar. Dette for å få bedre kontroll på smittespredningen. Kommunen følger de nye, strenge 

nasjonale anbefalingene, og det har ført til endringer på flere områder. Eksempelvis er ungdomsskola 

på rødt nivå. Det er sendt ut brev til elever og foreldre om hva dette innebærer i praksis. Kulturskole 

og fritidsklubb er stengt, det samme gjelder flerbrukshuset. Folldal Bo – og servicesenter er stengt for 

besøkende, med mindre det er gjelder personer som er i livets siste fase.  

Kommunehuset er åpent, men det er gjort tilpasninger og innført skjerpa smitteverntiltak. Alle som 

har nødvendig ærend i kommunehuset bes om å ta kontakt med saksbehandler for å avtale møte 

enten pr telefon eller digitalt. Det ligger mer detaljert informasjon om dette og innreisekarantene på 

kommunens side og på facebooksiden vår. Disse endringene gjelder i første omgang fram til og med 

19.januar. 

Også Frivilligsentralen har satt sine aktiviteter på vent, men de tar gjerne en prat på telefon, om noen 

ønsker det. Folldal Friskliv har avlyst gruppeaktiviteter og innført strengere krav til eventuell 

egentrening.  

 

For de som eventuelt lurer; smittestatusen er den samme og det testes omtrent som tidligere. Vi er 

heldige og har sluppet smitte, og det er en anerkjennelse av at folldølene har tatt smittevern på 

alvor. Til tross for at vi har noen naturgitte fordeler, med bl.a. lite trengsel på bussene, god 

boltreplass ute osv., er det ikke gitt at vi skulle hatt det slik. Mange har satt egne behov til side, og 

det er all grunn til å gi hverandre klapp på skuldra for det. 

Vi må bare holde ut og fortsette som før: 

 

Som de fleste trolig har fått med seg, er vi allerede i gang med vaksinering. De første 20 vaksinene gis 

til beboerne på sykehjemmet og så vil kommunen fortløpende vaksinere ut fra Folkehelseinstituttets 

prioriteringsliste. Tempoet vil i stor grad styres av antall vaksiner vi får ukentlig. Både jeg og 

administrasjonen er kjent med at det har vært utfordringer med å komme gjennom på vaksine - 

telefonen til legekontoret. Det jobbes med, samtidig som jeg forstår godt at det har vært, og er, 

frustrerende. Hold fast i at du skal være trygg på å bli ivaretatt. Legekontoret har lagt ut informasjon 

om at du blir oppringt eller får sms med tilbud om vaksinering etter hvert som de jobber seg nedover 

prioriteringslista. Jeg lar det herlige bildet av Egil Moastuen, den første som ble vaksinert hos oss, og 

helsesykepleier Mari Husom, tale for seg.  



 
 

Sjøl om vi i Folldal har våre utfordringer og skal ta dem på alvor, synes jeg Eva Tørhaug kom med en 

viktig påminnelse. «I andre deler av verden er det helt andre tilstander. Det gjelder å sette pris på 

hverdagen og se det positive.»  

 

Vi må fortsette å ta vare på de små, fine hverdagsgledene!  

Jeg registrerer at mange også bruker mye tid ute i frisk luft – og der er det god plass til oss alle.  

Kristin   

 


