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Til alle innbyggere i Gildeskål kommune 
 

Spesielle tider krever spesielle tiltak og informasjon 
 

I disses tidene, som er meget spesielle for oss alle, ønsker vi nå som kommune å sørge for at også de som til daglig ikke bruker 
kommunens hjemmesider eller Facebooks-sider skal få informasjon. Derfor har vi besluttet å sende ut et infoskriv pr post 
(fordeles av lokalutvalgene) fra ordfører, rådmann og kommunelege. Dette skal vi forsøke å få distribuert ukentlig så lenge vi 
ser behovet er der. 
Gildeskål kommune, ved formannskapet, besluttet torsdag 12. mars at vi fra fredag 13. mars skulle stenge samtlige barnehager 
og skoler for å bidra til å bryte smittekjeden som nå er det viktigste vi kan bidra med. Dette er et ekstremt tiltak i en situasjon 
som krever tiltak utenom det vi tidligere har vært nødt til å gjør. Senere samme dag besluttet regjeringen å innføre samme 
tiltak for hele landet. Samtidig stengte vi også ned andre kommunale tjenester som vi kan klare oss uten for en periode 
framover. 
Gildeskål kommune har innført en forskrift som forhindrer personer fra alle fylker sør for Nordland å komme til Gildeskål uten 
at dette utløser en plikt til å gå i karantene i 14 dager. Dette gjør vi for å forsøke å holde på den gunstige smittesituasjonen vi 
her i nord har og hvor vi i Gildeskål enda ikke har noen innbyggere som har testet positivt for koronaviruset. 
Som vel mange har fått med seg er det også av regjeringen innført en forskrift som gjelder hele landet, og som forbyr 
overnatting på fritidseiendommer i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Dette rammer mange 
mennesker som har hytter og fritidshus i vår kommune og som vi vanligvis setter veldig stor pris på kommer på besøk til 
kommunen vår. Men slik situasjonen nå er, er dette et tiltak som det er viktig at vi alle bidrar til blir etterlevd. Likevel er det 
slik at vi hver for oss ikke har noen myndighet til å gripe inn ovenfor hva hver enkelt bestemmer seg for å gjøre. Imidlertid er 
det av myndighetene besluttet at overtredelse kan straffes med bøter eller fengsel for å vise betydningen av at forbudet 
etterleves. 
Vi som bor i Gildeskål, skal prise oss lykkelige over at vi har en kommunal administrasjon og ansatte i våre kommunale tjenester 
som utføres av så dedikerte og oppofrende ansatte som det vi har. De har «snudd på flisen» og i løpet av dager fått opp 
undervisning til skolebarna via internett. Våre tjenester innenfor helse og omsorg driver aktive forberedelser til det vi alle 
frykter skal komme og gjør en glimrende jobb med dette. Øvrige kommunale tjenester bidrar hver på sitt område. Om kort 
tid vil vi også ha fått i gang den politiske driften selv om også denne må foregå via møter over nett framover. 
Ber alle om å fortsette å bidra i den pågående dugnaden! 
  
Med vennlig hilsen 
Bjørn Magne Pedersen 
Ordfører 
 
 
Kommuneoverlege Laila Didriksen:  
Om Korona og helsesituasjonen i Gildeskål 

Kjære alle i Gildeskål 
 

Status i Gildeskål per nå er at vi ikke har noen som er smittet av koronavirus i vår kommune. Folkehelseinstituttet har satt 
noen kriterier for hvem som skal testes. Dette er i all hovedsak helsearbeidere med luftveissymptomer og pasienter som blir 
innlagt i institusjon, enten sykehus eller sykehjem. Man kan også teste noen i risikogruppene som har uttalte symptomer. 
 

Dette betyr at når vi finner noen med smitte så kommer dette til å være enten hos en pasient vi legger inn på sykehus eller 
en helsearbeider. Jeg vil gjerne forklare dette slik at det ikke kommer som et sjokk på befolkningen at den første vi finner viser 
seg å være helsearbeider. Det er en logisk følge av måten vi tester på i Norge enn så lenge. Vi har i helsetjenesten vår tatt 
høyde for dette, og jobber nå på måter som skal gjøre at færrest mulig må ut i karantene når vi får vårt første smittetilfelle. 
 

Det er flere som sitter rundt omkring og lurer på om de bør testes. Har du spørsmål om dette, så ring oss gjerne, enten på 
legekontoret eller koronatelefonen som kommunen har opprettet. Men som skrevet over, er kriteriene for test helt klare og 
vi gjør vurderingene våre ut fra dem. 
 

Vi får også en del spørsmål som dreier seg om driften av legekontoret nå. Jeg vil gjerne få sagt at alle som føler behov for 
kontakt med legekontoret må ringe oss. Vi tar telefonen og vi tar imot alle som trenger hjelp. Kanskje får du beskjed om at 
legen kommer til å ringe deg, vi har også akkurat så vidt kommet i gang med videokonsultasjoner, og vi tar også imot pasienter 



 
 
på kontoret. Men vi er helt avhengige av at dere ringer oss først, slik at vi får vurdert hva som er den beste måten å hjelpe 
deg på. 
 

Vi har laget et eget mottak for pasienter med luftveissymptomer. Dette er inne på en egen fløy på sykehjemmet med egen 
inngang utenfra. Dersom du skal tilsees av lege der kommer du til å få god forklaring på hvor og når du skal møte opp. Lege 
vil ta imot deg ikledt smittevernutstyr. Du vil få samme gode undersøkelse og behandling som ellers, men vi må ta noen 
forholdsregler. 
 

Men hovedbudskapet til dere alle er: Ikke nøl med å ring oss. Ikke sitt hjemme og kjenn på plager dere ellers ville kontaktet 
oss for. Kontakt oss, vi er her og vi hjelper deg. Kanskje vi gjør det på video eller over telefon, men der vi ser at vi er nødt til å 
få gjort mer ordentlige undersøkelser, setter vi opp vanlige timer. Laboratoriet er også åpent og vi tar også blodprøver som 
tidligere. 
 

Mange synes det er vanskelig nå. Kjenner på ensomhet og savner å være sosiale. Jeg vil oppfordre alle til å ringe en de kjenner 
og som kan trenge å snakke litt med noen. Snakk om været, snakk om middagsplaner. Hjemme hos oss bruker vi iPad og 
datamaskin. Hver kveld klokken sju ringer Yme til mormor og så spiller de yatzy. Han kaster på sin side av skjermen, hun på 
sin. Men de er sammen, på avstand. Slå av et slag yatzy med noen du også. Vi trenger hverandre nå, selv om vi ikke kan møtes. 
 

Til slutt vil jeg bare komme med en takk til alle. For at dere overholder de regler og pålegg som nå er der ute i samfunnet. 
Takk for at dere holder en meters avstand når dere er på butikken, eller møter andre. Takk for at dere holder dere hjemme 
når dere er forkjølet og venter med å gå på jobb til en dag etter at dere er blitt friske. Takk for at dere vasker hendene og 
bruker desinfeksjon der dere kan. Takk for at dere alle sammen gjør så godt dere kan for å hjelpe oss i helsevesenet til å stå 
støtt i det vi vet ligger foran oss, og for at dere gjør det mulig for oss å hjelpe de som fremover trenger det aller mest. 
 

Laila Didriksen 
 
Rådmann Helge D. Akerhaugen:  
Slik håndterer vi utfordringene – en ny «normal» drift 
 

Etter hektiske dager med utfordringer på alle områder, kan vi se at beredskapsplanene våre har fungert, og at alle ansatte har 
brettet opp armene og taklet situasjoner som har oppstått på en glimrende måte. Det betyr at vi nå er på vei over i «normal» 
drift igjen, selv om en del gjøres annerledes enn før, slik at vi kan gjøre vårt til å begrense spredningen av Koronaviruset. 
 

Skoler og barnehager 
Slik regjeringen har bestemt, er skoler og barnehager stengt, foreløpig til over påske. Lærere og skoleledere har sørget for en 
god organisering av nettbasert undervisning, i likhet med de andre Saltenkommunene. Mye må naturligvis gjøres på 
alternative måter, og det er viktig at de foresatte følger godt med i skolenes informasjonskanaler og støtter sine barn i 
hjemmearbeidet. De yngste elevene og barnehagebarn og deres foresatte har dialog med kontaktlærerne og ansatte i 
barnehagen. Skoler og barnehager kan gi et tilbud til barn med der foresatte har kritiske samfunnsfunksjoner og til barn med 
særskilte behov.  
 

Helse og omsorg 
Sykehjemmet og hjemmetjenestene opprettholder ordinær drift og ved behov for hjelp tas det som vanlig kontakt pr telefon 
eller ved søknad. På Gildeskål Bo- og servicesenter er det satt i verk tiltak for å forebygge smitte og det er forbud mot ordinære 
besøk. Både på sykehjemmet, eldresentrene og omsorgsboligene er det lagt til rette for lyd/bilde kommunikasjon på telefon 
og nettbrett for å ivareta god kontakt med familie og venner. 
Helse og omsorg har lagt planer for å møte en eventuell situasjon med koronasmittede innbyggere som trenger mer hjelp enn 
det som kan ivaretas i hjemmet. Det er nå klargjort en skjermet smitteavdeling som vil bli benyttet til formålet. Vi har også 
flere med helsefaglig kompetanse som har meldt seg for oppdrag og vi har fleksible ansatte som har fått redusert sine 
arbeidsoppgaver pga. koronasituasjonen og som med intern opplæring vil bidra innen helse og omsorg.  
Når kontakten mellom mennesker begrenses over lengre tid, kan det bli ensomt og vanskelig for mange. Derfor er det viktig 
at vi alle bidrar der vi kan, med nabohjelp, tiltak i regi av frivilligsentralen eller annen form for kontakt som f.eks. telefon og 
videosamtaler. 

Teknisk 
På teknisk avdeling er det full drift. Byggeprosjektene går sin gang, om enn noe tregere enn normalt, vann- og avløp håndteres 
fra hjemmekontor og vi er forberedt på at det som vanlig blir økt pågang av saker som har med eiendommer og oppmåling å 
gjøre ut over våren.  
 

Administrasjonen 
Kommunehuset er stengt for besøkende, og mange av de ansatte jobber på hjemmekontor. Det fungerer overraskende bra, 
og vi blir stadig bedre på å gjøre oppgavene våre og samarbeide på nye måter. Bl.a. innebærer det at vi skal organisere to 
nettmøter for kommunestyret, 3. og 6. april. På kommunens nettsider vil du finne informasjon om møtene og hvordan du kan 
følge dem på nett.  
Informasjonsbehovet er stort, og mye er gjort tilgjengelig på kommunens nettsider. For at du lettere skal finne fram, blir 
nettsidene nå utvidet med mer og bedre strukturert informasjon.  

 
Hold deg oppdatert, følg med på nett: www.gildeskal.kommune.no 

http://www.gildeskal.kommune.no/

