
Informasjon fra kriseledelsen i Lierne kommune - mandag 6. april 

Det er pr 6. april kl 15.00 fortsatt ikke registrert smittetilfeller av koronaviruset i Lierne  
 
Vi er inne i den «stille uke» og i år er det virkelig stille i bygda. Det er en påske som er ande-
lenes for mange av oss.  
 
Fra kriseledelsen sin side settes det stor pris på den enorme innsatsen og viljen til å bidra for 
å begrense smitte av koronaviruset, vi vet at det er utfordrende for mange på ulike måter. 
Nå kan det se ut som de tiltak som ble iverksatt 12. mars har god effekt og det kan tyde på at 
smittespredningen i Norge er blitt håndtert på en fornuftig måte.  
 
Onsdag 8. april skal Statsminister Erna Solberg legge fram hvordan det vil bli etter påske. Det 
er mange som venter spent på dette. Kriseledelsen i Lierne vil som tidligere forholde oss til 
de nasjonale føringene som blir gitt.  
 
Det er pr mandag 6. april ikke kjent hvor langvarig stengingen av skoler og barnehager blir. 
Dette blir kjent onsdag 8. april og vi vil forholde til det, og starter den videre planleggingen 
nå dette blir kjent.  
 
I påsken er «Korona- telefonen» åpent hver dag kl. 08.00- 12.00.                                            
Ring 906 20 664, hvis dere har spørsmål som dere ikke kan finne svar på andre steder.  
 
Vi minner om fortsatt å følge myndighetenes råd og regelverk. Disse er ikke til hinder for å 
være ute å nyte den flotte naturen vi har omkring oss, ta hensyn til smitteverttiltakene: 
 

 Gå maks fem personer sammen (med unntak av familier/de som bor i samme hus-
stand) 

 Være fysisk aktiv - men ikke fysisk nær 

 Holde én meters avstand til andre for å hindre smittespredning 
 
 

Fra kriseldeledelsen ønskes alle en riktig god påske! 
 
 

Ved behov for kontakt utover «Korona-telefonen», så ta kontakt med; 

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

 

Kriseledelsen i Lierne kommune v/ordfører Bente Estil 
 
 


