
Angående Koronavirus 

Tiltak i Flakstad kommune. 

 

Det er nå smitte av koronavirus i Norge som vi ikke kan spore tilbake til utlandet. Vi tenker at det er 

nå, på et tidlig tidspunkt, at praktiske tiltak vil ha størst nytte. Vi ønsker å utsette en situasjon med 

pågående smitte i Flakstad så lenge som mulig, og at denne sprer seg så sakte som mulig, slik at vi 

kan klare å ivareta de som skulle bli syke med mer uttalte symptomer. Vi har en gjennomsnittsalder i 

Flakstad som er høyere enn i resten av Lofoten. Når vi vet at dette er et virus som rammer de eldre 

hardest, og vi ikke kan utelukke at det på et tidspunkt må gjøres harde prioriteringer på sykehusene, 

så er dette grunnen til at vi ønsker å gå ut med råd til befolkningen som er strengere enn de vi får fra 

folkehelseinstituttet. For at dette skal ha effekt ber vi om at vi alle gjør det vi kan for å bidra til at vi 

får så lav og sakte smittespredning som mulig.  

 

Vi gir følgende råd: 

1) Hold deg ren på hendene. Det vil si vask hendene lenge, grundig og ofte med såpe og vann. 

Unngå å ta på andre mennesker og gjenstander ute, unngå å ta deg i ansiktet. Vask overflater 

som mange tar på. Følg de enkle rådene i forhold til hostehygiene som er gitt fra 

myndighetene. 

2) Hold deg hjemme hvis du kan være smittet av koronavirus. I denne fasen gjelder dette alle 

som har reist i områder med utbredt spredning av sykdom eller vært i kontakt med smittede, 

men etter sykdommen også har spredt seg til Lofoten, vil det gjelde alle som har symptomer 

som hoste, tungpust og feber, uavhengig av hvor de har reist.  

3) Hold avstand til andre. Jobb hjemmefra hvis du har mulighet til dette. Unngå større 

forsamlinger. På møter som må gjennomføres; unngå tettere kontakt enn nødvendig mellom 

deltakere, unngå matservering. 

4) Hold kontakt med dine eldre slektninger og venner som er mer utsatt enn resten av 

befolkningen. Gi hjelp der det trenges til vareinnkjøp.  

5) Bruk heller bil enn kollektivtransport dersom du kan. Redusere tetthet på kollektivtransport 

(sitte på annet hvert sete). Utsett reiser som kan utsettes. 

6) Vi ønsker ikke å stenge skoler eller barnehager. De som har symptomer bør likevel være 

hjemme til de er symptomfrie. Dersom man må stenge skolene/barnehagene, vil dette 

ramme mange arbeidstakere, og slik gjøre det vanskelig å ivareta de som trenger hjelp. På 

grunn av trange forhold ved Napp skole, og især for ungdomsskoleklassene, har skoleleder i 

samarbeid med oppvekstsjef, besluttet at det settes i verk fjernundervisning/hjemmearbeid 

for ungdomstrinnet fra 16.03.20, foreløpig frem til 30.03.20.  

 

Vi gir følgende pålegg med hjemmel i smittevernloven § 4-1 

Solhøgda bo og behandlingshjem tar ikke imot besøkende uten at det er strengt nødvendig, og da 

etter avtale med sykehjemmet på tlf 76052906.  

Arrangement innendørs eller møter med mer enn 50 deltakere avlyses. Det skal tilstrebes minst 1 

meter mellomrom uavhengig av størrelse på lokalet.  



Vi vil ta situasjonen på alvor. Hvis vi alle tenker oss om, og alle bidrar med det som er mulig i 

hverdagen, har vi en større mulighet for å nå målet med å utsette smitte og å la den spre seg så 

sakte som mulig i samfunnet, og slik ivareta alle innbyggerne i Flakstad på en best mulig måte. 

 

Ramberg 12.mars 2020 

Kriseledelsen 


