
Pressemelding fra Lierne kommune 

Lierne kommune satte kriseledelse torsdag 12.mars kl. 15.15 

Det er pr i dag ingen registrerte smittede i Lierne kommune, men kriseledelsen forholder seg til de 

tiltak som er iverksatt fra Helsedirektoratet.  

Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å 

opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. 

Tiltakene gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020. Tiltakene 

kan bli forlenget. 

Stenging av barnehager, skoler, SFO og utdanningsinstitusjoner  

Helsedirektoratet har vedtatt å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. 

For Lierne gjelder dette: 

 Sørli Skole og SFO 

 Stortangen Skole og SFO 

 Sørli barnehage  

 Sandvika barnehage 

 Lierne kulturskole 

 Voksenopplæringa 

Opprettholde skole- og barnehagetilbud til visse grupper 

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske 
samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. 

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av foreldre, 
som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske 
samfunnsfunksjoner. 

 

Stenging og forbud 
Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av: 

 Kulturarrangementer 

 Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs 

 Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår 
servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende 
kan holde minst 1 meters avstand. 

 Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub 
og uteliv. 

 Treningssentre 



 Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, 
hulltaking(piercing) og liknende 

 Svømmehaller, badeland og liknende 

 
 
For Lierne kommune betyr dette:  

 Folkebibliotekene stenges 

 Folkebadene stenges 

 Servicetorget stenges, sentralbordet besvares som vanlig kl. 8.00- 15.30 på tlf. 74 34 34 00  

 Treningsstudio stenges 

 Alle planlagte arrangement i perioden må avlyses/utsettes 
 
Detalj- og varehandel 
Detalj- varehandel vil holde åpent. Det er ingen grunn til å hamstre mat. Dagligvarebutikkene vil 
holde åpent. 

 
Reiser 
Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer 
sterkt alle til å unngå fritidsreiser.  

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå 
offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå 
nærkontakt med andre. 

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemme-karantene i 14 dager, uavhengig om de 
har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft fra 27.februar. Det vil si at, at hvis du kom 
hjem fra et land utenfor Norden etter denne dato gjelder hjemmekarantene fra dagen du kom hjem. 

Kollektivreiser og jobbe hjemme 
Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske 
samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre. 
 
Besøks- og adgangskontroll i helseinstitusjoner 
Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper  
 

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av 
adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har 
risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner. Helsedirektoratet vil gi råd til 
helsetjenesten om dette 

For Lierne gjelder dette:  

 Lierne Helsetun 

 Steinhagan bofellesskap 

 

Dette er tiltak som vil berøre lokalsamfunnet vårt og som vil gjøre at vi får en annerledes hverdag.  

Lierne kommune oppfordrer til å bidra på denne dugnaden i solidaritet for de som er i risikogrupper.  



 

Lierne den 12.3.2020 

Bente Estil, ordfører 


