Til alle ansatte i Folldal kommune 3. april 2020
Nå er det tre uker siden regjeringen stengte alle skoler og barnehager. Omtrent samtidig ble sykehjem
og omsorgsinstitusjoner stengt for besøk. Mange i administrasjonen ble bedt om å bruke
hjemmekontor.
Kommunen satte krisestab 13.03. Staben har møter alle hverdager kl 08.00. Kommunelegen er en del
av kriseledelsen og deltar selvsagt på møtene. Så langt er det ikke påvist noen smittede i kommunen
vår. Vi er heldige som bor i en region med lite smitte. Vi har brukt tiden til å planlegge som om vi
også får innbyggere og ansatte med Covid-19. Nå har vi virkelig fått kjent på hvor godt det er å ha et
etablert samarbeid i FARTT kommunene. Felles legevakt er flyttet til rådhuset på Tynset, og våre
ansatte jobber også der, når hjelpepersonell på sykehuset ikke lenger kunne være med å bemanne den
regionale legevakta. Andre ansatte har kjørt koronatester til laboratoriet, andre igjen er med å på
betjene felles koronatelefon. Mange har opplevd endringer i arbeidshverdagen sin, og jeg takker dere
for den positive måten dere har stilt opp på.
I samarbeid med FARTT kommunene etablerer vi et eget Covid-19 senter på Tynset. I første omgang
vil det bli betjent av personell på Tynset. Sykehusene er også i beredskap og klare for å ta imot
pasienter som trenger sykehusbehandling. Samtidig setter vi av to leiligheter i enden av FBSS i tilfelle
vi får bruk for å ha noen egne plasser med smittesluse.
Elevene har fått undervisning hjemme, og både elever og barnehagebarn har blitt fulgt opp av dere
ansatte. I dag sitter faktisk noen ansatte i barnehagen og syr smittevernfrakker.
Renholderne og vaktmestere står på for å holde kommunens bygg i orden, og har håndtert endringer så
godt det lar seg gjøre.
Det eneste som er helt sikkert i den tiden vi står oppe i er at pålegg, bestemmelser og anbefalinger fra
landets myndigheter kommer daglig. Nå regner vi med at regjeringen ved sin pressekonferanse tirsdag
7. april, vil si noe om skole og barnehage skal åpne igjen, og hvordan det skal gjøres. Vi kommer til å
ha møte i ledergruppa onsdag morgen, så dere som jobber i skole og barnehage vil få beskjed etter det.
En eventuell åpning vil også påvirke renholdspersonalet sitt arbeid. Dere vil også få beskjed hvis det
blir endringer.
Til dere som har hjemmekontor. Det har ennå ikke kommet noen signaler om at anbefalingen om at så
mange som mulig skal ha hjemmekontor, vil bli endret i løpet av påsken. Dere kan gå ut fra at det blir
hjemmekontor i hvert fall første uka etter påske.
Kommunehuset er som kjent stengt for besøk, og i påskeuka stenger vi også sentralbordet. Ansatte
som har mulighet til det, har blitt bedt om å ta ferie de dagene. Krisestaben vil selvsagt ha møter hvis
det skulle bli behov for det, uavhengig av om det er vanlig hverdag eller helg.
Jeg vil ønske dere en riktig god påske. Spesielt en hilsen til dere som skal jobbe og sørge for at våre
pasienter og brukere får en så god påske som mulig.
Torill Tjeldnes, rådmann

