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Leiarane
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24.03.2021

REFERAT FRÅ MØTE I KRISELEIINGA 24.03.2021 KL. 11.00
Møtestad:
Møtetidspunkt:
Desse møtte:

Nr.
1.

TEAMS
24.03.2021
Aud Sunniva Fuhr, Steinar Kyrvestad, Benedicte Severinsen, Solveig Kyrvestad,
Torleif Homme og Gunn Marith Homme

Sak
Status
Det er ei generell auke av smitte i landet. Det er difor innført
strengare tilrådingar og reglar nasjonalt fram til 12.04.2021. Status i
Valle er at vi har eit smittetilfelle. Begge prøver som er tatt av
nærkontakter er kome tilbake negative.

Ansvar

Frist

Kriseleiinga hadde gjennomgang av situasjonen førre veka.
Kriseleiinga var samde i at det vart gjort eit godt arbeid, og at
situasjonen med smitte vart handtert på ein god måte frå alle
involverte.
2.

Skule og utdanning
Skulen opnar att torsdag 25.03 på gult nivå.
Nye reglar og tilrådingar får ikkje innverknad på skule eller
barnehage.

3.

Idretts, fritids- kultur og livssynsarrangement
Kultursenteret er ope for kulturarrangement for born under 20 år.
Følgjer nasjonale retningsliner som ein finn her: Idrett, kultur og
frivillighet - Helsedirektoratet
Kommuneoverlege sender svar til leiar kultur og fritid i høve
arrangering av UKM 10. april.
Møykerommet blir stengt frå og med 25.03.2021 førebels fram til
12.04.

4.

Sosial kontakt
Ha minst mogleg sosial kontakt.
Det er kome sterkare tilrådingar i høve antall besøkande i heim og
på hytte.
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5.

Reiser
Kommunalt tilsette skal avgrense reiseaktivitet i jobbsamanheng til
det mest naudsynte.

6.

Heimekontor
Heimekonor for alle som kan frå og med 25.03 førebels til 12.04.
Alle kommunale møter skal gjennomførast digitalt.

7.

Næring
Digitalt møte med butikkar og serveringsstader torsdag 25.03.
15.00 – 15.45 for gjennomgang av konsekvensar av nye reglar og
tilrådingar nasjonalt.

9.

Status i Valle kommune er at vi har eitt smittetilfelle som er i
isolasjon. Ingen vidare smitte.
Det er svært viktig at alle følgjer smittevernreglane for å halde
smitten nede.
Valle kommune har påbod om bruk av munnbind.
Vi følgjer ellers nasjonale råd og reglar. Ved endra smittesituasjon
kan dette raskt bli endra.
I møte 31.03 vil det blir drøfta ei evt forskriftsfesting av forbod mot
fleire enn to gjester i heim eller hytte. Dette dersom ein ser at
tilrådinga ikkje vert halde.

10.
11.

Neste møte vert onsdag 31. mars.

Dei nasjonale råda frå 25.03
Særs viktig for turistar og hytteinnbyggjarar er:

Det er eit påbod om bruk av munnbind i kommunen mellombels forskrift om smittevern for Valle kommune
vart handsama i kriseleiinga 19.03.2021
Tilrådingar








Hald deg heime om du ikkje er frisk - og test deg ved
mistanke
Hald deg heime om du er i karantene eller venter svar på
koronatest
Reis berre med eigen husstand til hytta
Du skal ikkje ha besøk av fleire enn to gjestar i
privatbustad, hage, uteplass eller fritidsbustad i tillegg til dei
du bur i lag med. Både born og vaksne skal reknast med.
Personar frå ulike husstandar skal greie å halde to meter
avstand under heile besøket.
Ha få kontaktar og hald 2 meter avstand - det gjelder både
heime og på hytta.
Unngå stader der mange mennesker samlast
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Reglar



Møykjerommet er stengt.
Bruk munnbind når det ikkje er mogeleg å halde avstand

Med helsing
Aud Sunniva Fuhr
Kommunedirektør
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