
Informasjon fra kriseledelsen i Lierne kommune- fredag 27.mars 

Det er pr fredag 27.mars kl 15.00 fortsatt ikke registrert smitte av koronaviruset i Lierne.  

Kriseledelsen har fortsatt daglige møter med oppdateringer, status og planlegging, og vil 
fortsette med dette også fremover. 

Vi opplever fortsatt god håndtering av situasjonen i Lierne.  

Tirsdag 24. mars kom beskjeden om at tiltakene fra 12. mars videreføres t.o.m. 13. april.  

Vi registrerer nå at flere av kommunene i Namdalen får smittetilfeller. Den siste uka har det 
vært stort fokus på å planlegge for hvordan vi skal håndtere smitten også her, dette særlig med 
tanke på å fortsatt kunne utføre gode tjenester til innbyggere hvis dette inntreffer. Det er 
innført e-konsultasjon mellom innbyggere og fastlege gjennom PasientSky. Hvordan dette 
fungerer er beskrevet på Lierne kommunen sin hjemmeside.  

Det er også opprettet en egen «koronatelefon», 906 20 664, som kan benyttes hvis noen har 
spørsmål som man ikke finner svar på andre steder.  I uka som kommer vil denne være åpen 
hver ukedag 08.00- 12.00. 

Sentralbordet til Lierne kommune vil nest uke også være åpent ukedagene kl. 8.00- 15.30.  

Det minnes om at det skal meldes til legekontoret tlf. 74 34 35 00 hvis man er i hjemmeisolasjon 
og karantene. 

Status pr 27.mars på de ulike etatene er ellers som siste informasjon gitt fredag 20.mars 

Fra kriseledelsen sin side bes det fortsatt om at alle deltar i dugnaden for å begrense og stanse 
spredningen av koronaviruset. Følg myndighetenes råd og regelverk, vi minner om at 
intensjonene med alle tiltak som iverksettes er å minimalisere kontakten mellom mennesker. Vi 
oppfordrer sterkt til at reiser inn og ut av kommunen begrenses til kun det som er strengt 
nødvendig. 
 
 

Ved behov for kontakt utover sentralbordets åpningstid ta kontakt med: 

ordfører på tlf. 482 54 674 eller rådmann på tlf. 950 59 116 

 

 

Fredag 27.mars 

Kriseledelsen Lierne kommune 

v/ordfører Bente Estil 

 


