
LIERNE KOMMUNE –                                                    Oppdatert 02.11.20 

BEDRIFTSINTERNE RETNINGSLINJER IFBM KORONAVIRUS.  

 

Slik det nå ser ut i samfunnet rundt oss, så skjer det lokale smitteutbrudd som det er viktig å ta på 

alvor. Flere store smitteutbrudd rundt om i Norge, samt smittespredning i våre nabokommuner, gjør at 

vi inn mot juleferien ikke får glemme bort å følge smittevernrutiner.  

Husk fortsatt å holde avstand til hverandre! Da er du med på å begrense smitten, du blir ikke smittet og 

du smitter heller ikke andre. Det kan også være lurt å hele tiden føre en liten logg på hvor en har vært 

og hvem en har vært i kontakt med, hvis en kommer i en situasjon hvor det er viktig med god 

smittesporing.  

For å redusere smitterisikoen gjelder nå følgende regler for samtlige ansatte i Lierne kommune: 

• Alle arbeidsplasser skal ha egne retningslinjer for smittevern. Alle retningslinjer skal 

omhandle minimum følgende forhold: 

o Syke personer skal ikke på arbeid 

o Hvordan ivareta god hygiene og renhold 

o Redusere kontakt mellom mennesker 

• Ansatte skal i størst mulig grad gjøre avtaler med besøkende.  
• Det føres besøkslogg på alle arbeidsplasser.  
• Fysiske møter skal begrenses. Alle møter som kan gjennomføres over videokonferanse skal 

vurderes gjennomført på denne måten.  

• Ansatte skal begrense deltakelse på fysiske kurs og seminar. Deltakelse på eksterne kurs og 

seminar skal avklares med nærmeste leder.  

• Ved felleskjøring på jobbreiser så gjelder følgende: Maks 2 personer i samme bil hvis en ikke 

arbeider sammen til vanlig, maks 4 personer hvis en kommer fra samme arbeidsplass/kohort.  

• Ansatte som skal være i samme rom på arbeid skal overholde avstander til sine kollegaer 

(minst en meter). Det må derfor gjøres en vurdering på felles arbeidsrom og pauserom på hvor 

mange som kan være der samtidig. Hvis flere personer skal bruke den samme arbeidsplassen 

så skal den tørkes av før neste person tar den i bruk.  

• Det kan avtales hjemmekontor der det er hensiktsmessig. Hjemmekontor avklares med 

nærmeste leder.  

• Det er lav terskel for testing. Ta kontakt med koronatelefonen hvis du har symptomer på 

korona for å avklare behov for testing.  

• Beordring av ansatte kan bli aktuelt om det oppstår akutte situasjoner. 

• Servicetorg og bibliotek er åpent. Minner om redusert åpningstid på servicetorget kl. 09.00-

15.00, noe som betyr at hoveddøren til kommunehuset er låst utenom den tiden.  

• Møterom på kommunehuset er skiltet med maks antall møtedeltakere for gjennomføring av 
møter.  For gjennomføring av møter og arrangementer er normen 5 m2 per deltaker. Unntak 

for møter mellom personer fra samme kohort.  
• Det er fortsatt adgangskontroll på Helsetunet jfr. retningslinjer fra Helsedirektoratet. Det er 

åpnet for besøk til beboere på helsetunet, jfr. retningslinjer.  

Konsekvenser og effekt av dette følges jevnt, og blir fortløpende vurdert utover høsten av kommunens 

ledelse og kommuneoverlege. Retningslinjene oppdateres fortløpende. 

Hver enkelt ansatt pålegges til enhver tid å holde seg oppdatert på interne retningslinjer og 

sentrale bestemmelser og anbefalinger. Lierne kommune som arbeidsgiver forventer at alle 

ansatte følger sentrale myndigheters anbefalinger og regler. 



Ferie/fritid.  

For å minimalisere at vi får smitte til Lierne, etter hvert som flere steder i Norge som har høye 

smittetall, frarådes ansatte å dra til områder med høye smittetall. Dialog mellom ansatte og 

nærmeste leder anbefales i forkant av planlagte fritidsreiser. Reisemønster under ferie og fritid 

er grunnlaget for å bedømme om det er behov for tilrettelegging på arbeidsplassen i etterkant 

og om covid-19 test skal tilbys.   

Fritidsreiser i utlandet 

Dersom du kommer til Norge fra: 

• et "gult område", slipper du karantene. 

• et "rødt område", må du i karantene. 

For de fleste utenlandsopphold gjelder derfor fortsatt 10 dagers karantene. Det kan ikke 

påregnes lønn for selvpåført karantene etter utenlandsopphold. Kommer du i karantene skal 

dette også varsles legekontoret. Det er viktig at alle følger de til enhver tid gjeldene 

innreiseregler i våre grenseområder. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-

knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/ 

KS har gitt følgende retningslinjer som Lierne kommune vil følge: Dersom en arbeidstaker på 

tross av helsemyndighetenes til enhver tid gjeldende råd, velger å reise til utlandet med risiko 

for å bli smittet av Koronaviruset, vil arbeidsgiver kunne bestride rett til sykepenger i 

karantenetiden. Det vil i stedet kunne avtales ferie, avspasering eller ulønnet permisjon.  

Haller/treningsstudio 

Både Liernehallen og Sørlihallen kan leies ut fra 1. juli, forutsatt at leietaker følger gjeldende 

smittevernregler.  

Treningsstudio er åpnet, med visse begrensninger. Det er utarbeidet egne rutiner for bruk av 

treningsstudio. 

Arrangement 

For gjennomføring av arrangementer vises til Lierne kommunes hjemmeside, hvor 

retningslinjer og rutiner for gjennomføring av arrangementer oppdateres fortløpende.  

 

 

Retningslinjene er revidert 02.11.2020, og gjelder fra 03.11.20 

Takk for at alle fortsetter å bidra til å holde smittetallene nede! 

 

Lierne, den 02.11.20 

Karl Audun Fagerli/sign.  

Merete Gjertsås, fungerende 

Rådmann 
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