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17. april 2020 

Til alle innbyggere i Gildeskål kommune 
 

Gildeskål kommune har valgt, etter råd fra vår smittevernlege Laila Didriksen, ikke å forlenge de utvidede 
karantenebestemmelsene vi og mange andre kommuner i nord innførte for noen uker siden.  
Vi har enda ikke registrert smitten i vår kommune, men den vil nok sannsynligvis komme etter hvert, nå er vi imidlertid 
forberedt så godt som vi kan bli det. 
 
Dette betyr likevel ikke at man kan gjøre hva man vil og leve som før koronaviruset rammet oss. Vi må fortsatt forholde 
oss svært forsiktig og fortsatt forholde oss til smittebegrensende tiltak myndighetene pålegger/anbefaler oss å følge 
slik at vi selv ikke blir smittet eller bidrar til at andre blir smittet. Dette er altså ikke et frislipp, men en gradvis åpning av 
samfunnet og en forsiktig normalisering.  
 

Gildeskål kommune er snart klar til en gradvis og forsvarlig åpning av barnehager og skoler for 1.-4. klassetrinn. Dette 
vet vi har skapt en del spørsmål fra foreldre, noe vi selvsagt forstår. Den nasjonale veilederen vil komme i løpet av 
ettermiddagen 15.4., og vi vil følge de råd om smittevern og andre anbefalinger som ligger i den.  
De ansatte i skoler og barnehager vil få opplæring i forsvarlig smittevern som angitt i veilederen. 
Det vil være lokale tilpasninger ved åpning av skoler og barnehager. Foresatte vil få beskjed fra den enkelte 
skole/barnehage hvordan åpningen og tilbudet organiseres. I de tilfeller barn tilhører risikogrupper, gjøres det egne 
beslutninger om hvordan tilbudet organiseres for disse barna. Vi vil ha fokus på et forsvarlig smittevern for barn og 
ansatte i skoler og barnehager. 
 

Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle med fritidshus og hytte i kommune for at de lojalt fulgte opp det såkalte 
hytteforbudet i påsken! Vi vil likevel oppfordre til å begrense besøk i kommunen og at dere når dere kommer hit bruker 
fornuften og følger alle anbefalinger om f.eks. ikke å besøke andre som er ekstra utsatt. Har dere symptomer lar dere 
være å komme til oss til symptomene er gått over slik all fornuft tilsier. 
 

Så sees vi etter hvert i vakre Gildeskål! 
Bjørn Magne Pedersen 
Ordfører 
 

Reiseinformasjon fra Gildeskål kommune 
 

Alle bes om å vurdere nøye om reiser til og fra Gildeskål er nødvendige, eller kan utsettes. Pasientreiser anses som 
nødvendige. 
 

Har du fått påvist koronavirusinfeksjon? 
• Du må være i isolasjon. Varighet avgjøres av lege.  
• Alle reiser er forbudt etter smittevernloven 
• Hvis du ikke har egnet sted å være i isolasjon, bør du kontakte kommunen du er i. 

Har du vært i nærkontakt med en person som er smittet av koronavirus? 
• Du må være i karantene i 14 dager.  
• Dersom du ikke bor i Gildeskål bør du bli værende der du er. 
• Ved symptomer på luftveisinfeksjon må du i isolasjon (se over) 
• Vær ekstra nøye med hostehygiene, håndvask og avstand til andre 
• Råd til personer i hjemmekarantene finnes på www.fhi.no. I Gildeskål bør du ikke gå på butikken. 

Har du vært i utlandet siste 14 dager? 
• Du må være i karantene i 14 dager etter at du kom til Norge.  
• Dersom du ikke bor i Gildeskål, bør du bli værende der du er. 
• Ved symptomer på luftveisinfeksjon må du i isolasjon (se over) 
• Vær ekstra nøye med hostehygiene, håndvask og avstand til andre 
• Råd til personer i hjemmekarantene finnes på www.fhi.no. I Gildeskål bør du ikke gå på butikken. 

Kjenner deg syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon? 
• Vurder ekstra nøye om reise er strengt nødvendig. 
• Vær ekstra nøye med hostehygiene, håndvask og avstand til andre. 
• Vær hjemme eller på oppholdssted til en dag etter symptomfrihet.  

o Du skal ikke gå på jobb. 
o Unngå sosiale nærkontakter og sammenkomster. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/?term=&h=1
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/?term=&h=1


 
 

o Du bør ikke oppsøke butikken eller andre steder der folk samles 
Har du vært i et område med forekomst av koronavirus? 

• Vær ekstra nøye med hostehygiene, håndvask og avstand til andre 
• De første 14 dagene etter at du kommer til Gildeskål bør du:  

o Ikke gå på butikken eller oppsøk steder der folk samles  
o Ikke gå på besøk, spesielt ikke til personer i risikogrupper 
o Kontakte lege om du får tegn til luftveisinfeksjon 

Er du ansatt i Gildeskål kommune? 
• Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal du være hjemme fra jobb til en dag etter symptomfrihet. 
• Ansatte i helsetjenesten som får symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke gå på jobb, men kontakte lege for 

testing for koronavirus. 
 
BEGRENS SPREDNING AV KORONAVIRUSET - NASJONALE RÅD OG ANBEFALINGER 
Helsedirektoratet råd til befolkningen (fra helsenorge.no) 

• Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig. Unngå offentlig transport hvis du kan, og andre steder hvor du lett 
kommer nær andre. 

• Når vi er sammen bør vi ikke være mer enn 5 personer samlet, og vi bør holde en fysisk avstand på minst 2 
meter mellom oss.  

• Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. 
• Du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig. 
• Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Host inn i et papirlommetørkle som du kaster eller i albuekroken. 

Deretter må du vaske deg på hendene. 
Folkehelseinstituttets råd til den generelle befolkningen: 

• Dere som bor sammen, kan omgås normalt.  
• Du kan ha besøk, men få av gangen.  
• Du kan gå ut, men hold avstand til andre.  
• Friske barn kan være sammen i små grupper.  
• Husk god hånd- og hostehygiene!  
• Unngå håndhilsing og klemming utenfor hjemmet.  
• Unngå stigmatisering og utestenging 

 

Kommuneoverlege Laila Didriksen: 
Hei Gildeskål. 
Påsken er forbi og landet for øvrig skal nå så smått begynne å åpne opp etter over en måned der det meste har vært 
stengt.  
Det er bra. Målet med alle tiltakene som har vært satt i verk har vært å kjøpe oss tid, ruste opp slik at helsevesenet skal 
være i stand til å håndtere mennesker som blir alvorlig syke av koronaviruset.  
For de aller, aller fleste av oss vil koronaviruset bare gi en mild forkjølelseslignende sykdom. Men for noen vil den være 
alvorlig. Det er disse “noen” vi nå fremover skal passe ekstra på.  
Derfor er det viktig at vi fortsetter å vaske hendene våre, at vi fortsetter å holde 2 meters avstand når vi møter 
mennesker vi ikke bor sammen med.  
Barnehagen åpner igjen neste uke. Uken etter skal barna på småtrinnet endelig få komme på skolen igjen. Dette skjer i 
trygge former og med rammer som gjør at smittevernet tas vare på. Jeg har hatt tett og god dialog med enhet for 
oppvekst og kultur og det varmer med å se at de ansatte gleder seg til å treffe ungene igjen og gi dem mer normale 
hverdager.  
Barn blir i liten grad syke av koronavirus. Så har det vært diskutert hvor mye de smitter andre. Det som uansett står 
klart er at handvask og hygiene er det beste vi har i kampen mot viruset. Derfor må vi nå åpne for at de minste får 
tilbake hverdagen sin, samtidig som vi større fortsatt må ta ansvar for å ikke spre smitte. Vaske hender, holde avstand.  
I barnehagen skal de små både få trøst og kos når de trenger. Men med rene hender og uten for mye sammenblanding 
av verken barn eller voksne. Grupper som holder sammen, akkurat som familier nå gjør hjemme. Vi i helsevesenet vil 
bidra på vår måte, ansatte i barnehage og skole som får symptomer vil nå testes på samme måte som helsepersonell.  
Vi skal sammen leve med dette viruset lenge. Nå har vi kjøpt oss tiden vi trengte for å gjøre oss klare, vi har bygget opp 
helsevesenet, vi har fått utstyr, vi blir ikke lengre tatt på senga når smitten banker på hos oss. For det vil den til slutt 
gjøre. Ingen vil gå helt fri. Men vi må også huske å leve. Fortsatt med avstand til hverandre, men sakte, og med små 
skritt mer normalt. 
 

Les mer på www.gildeskal.kommune.no 
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