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Pressemelding 2 BYKLE KOMMUNE 

Korona er no inne i ny fase og erklært som pandemi.  

Bykle kommune har i dag sett krisestab.  

Vårt overordna mål er å trygge innbyggjarar og tilreisande og ivareta liv, helse, og samfunnsviktige 

tenester og funksjonar.  Dette vil vi gjere gjennom fleire smittevernførebyggjande tiltak, stenging av 

anlegg og avgrensing av sosiale møteplassar/arrangement.   

Bykle kommune ønskjer å ta vel i mot Hytte-Byklar, men vi tillèt oss likevel å be alle vurdere grundig 

om det er rett å opphalde seg/reise hit no. Når mange menneskje blir samla på små stader aukar 

smittetrykket. Dimensjoneringa på vår tenester kan bli ei utfordring i ein litt uavklåra situasjon.   

Hovudfokuset på våre tenester er i dag: 

 Helse, pleie- og omsorg  

 Sikker vassforsyning (VA)  

 Framkome med m.a brøyting i heile kommunen. 

 Hjelp til dei som treng det – smitta/ sjuke i karantene/isolat 

 Trygging av kvardagen til eldre og utsette grupper 

 

Folkehelseinstituttet og nasjonale styresmakter oppfordrar til ein nasjonal dugnad for å redusere 

spreiing av koronasmitte. Som eit lite lokalsamfunn er vi særleg avhengige av at alle bidreg ut frå 

evne og moglegheiter til å avhjelpe situasjonen, anten det gjeld omsorg for naboen sine ungar, eller 

det er å hjelpe til med t.d. transport av varer og anna friviljug innsats. 

«Vi er veldig merksame på konsekvensane dette vil ha for private verksemder og næringslivet som 

blir hardt ramma. Vi set umåteleg pris på den forståinga som folk og næringsliv viser oss!» 

 - seier ordførar og kriseleiar, kommuneoverlege og kommunedirektør. 

 

Tiltaka og restriksjonar som er sett i verk / blir innført no: 

 Skule, barnehage, SFO og vaksenopplæringa blir stengt f.o.m fredag 13. mars. – i første 

omgang fram til 26.mars. 

o Foreldre med stillingar med samfunnsviktige oppgåver blir bedt om å bidra slik at 

den av foreldra med arbeid innanfor helse- omsorg og samfunnsviktige oppgåver så 

langt det er mogleg møter på jobb.  

o Det vil bli tilrettelagt tilbod for born med føresette i kritiske samfunnsfunksjonar/ 

stillingar. Elevar med særskilte behov vil bli prioritert. 

o Tenesteleiarane for skule – og barnehage arbeider med opplegg for å oppretthalde 

ulike former for undervising – digital heimeundervising osb. dersom stenginga blir 

vedvarande over tid. Informasjon til føresette vil bli gitt direkte frå tenesteleiarar til 

familiar. 
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o Ungdomsklubb / frivilligsentral og kulturskule er stengt i perioden med stengte skular 

og barnehagar. 

 

 Kommunehuset blir stengt for publikum 

o All møteverksemd blir avlyst inntil vidare.  

o Medarbeidarar opprettheld arbeidet gjennom bruk av heimekontor der det er 

mogleg. 

 Bykle alders- og sjukeheim er stengt for besøk frå i dag.  

o Det gjeld og dagsenter og heildøgns omsorgsbustader. 

o Brukarar av heimetenester er varsla om pårekneleg reduserte tenester / endra 

rutinar – Heimesjukepleie vil bli oppretthalde/ prioritert. 

 Legetenesta er organisert med høve til isolering av pasienter med uavklara smittestatus og  

vanleg legetenester. Corona-testing skjer på eigen stad. Ordinær drift blir nedprioritert – 

men pasientar som treng øyeblikkeleg hjelp vil bli teke hand om. 

 Alle hotell , spisestader og skianlegg  m.v. blir stengt for nye gjester f.o.m. fredag 13.mars.  

 Alle sosiale møteplassar, offentlege bygg og anlegg er/blir stengt for publikum.  

o Det gjeld t.d. Bykle samfunnshus, Hovden grendehus, Hovden badeland med spa-

avdeling, treningsfasilitetar , bibliotek mv.. 

o Alle private arrangement skal reduserast til minimum, - herunder og møter og 

aktivitet er i lag og organisasjonar.  

o Det er melde-/søknadsplikt for alle arrangement. Arrangørar må forvente avslag på 

søknader.  

o Alle løyve/ leige til private selskap/arrangement i offentlege bygg blir trekt tilbake frå 

og med i dag. 

o Religiøse møte og tillyste arrangement i regi av trussamfunn skal avlysast.  

 Opplegg for ev. gravferder skal godkjennast av kommuneoverlegen. 

 

Nye helserestriksjonar – reise – tilsette og innbyggjarar 

 Generelt blir alle innbyggjarar oppmoda til å unngå reiseaktivitet i jobb og fritid for å 

avgrense smittetrykket.  

 Alle innbyggjarar som har vore utanlands skal rett i heimekarantene i 14 dagar - Dette gjeld 

med tilbakeverkande kraft. 

 Helsepersonell har reiseforbod ut av landet –førebels gjeld dette ut april. 

 Helsepersonell og operatørar innanfor vann- og avløpsforsyning blir sterkt oppfordra til å 

halde seg innafor kommunen sine grenser, både med tanke på smittefare og ev 

tilkallingsbehov. 
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Hjelpetenester: 

 Hovden grendehus organiserer tenester til handling/matombering til folk i 

heimekarantene/isolasjon. 

 Frivillige lag og organisasjonar vil bli kontakta for ev bistand til andre oppdrag ved behov for 

dugnadshjelp til mindre/større oppdrag. 

 Daglegvarebutikkane skal haldast opne -og vil få forsterking av omdisponert personell frå 

offentleg verksemd til å sikre hyppigare vask/hygiene (ikkje smittefarlege oppgåver) – men 

det kan bli aktuelt med hjelp til vare-/matlevering frå frivillige. 

 Helsepersonell utan tilsettingstilhøve blir bedt om stille seg til disposisjon ved behov. 

 

Informasjon -/ kommunikasjon 

 Oppdatering / informasjon: vil bli lagt ut på kommunen sine heimesider 

www.bykle.kommune.no 

 SMS-varsling vil bli nytta som supplement for å nå alle som oppheld seg i kommunen. 

 

--- 

 

Kontakt – presse/media: 

Jon Rolf Næss – mobil 92834567 

Karina Sloth Grindland – mobil 48008006 

 

---- 

Bykle, 12.mars 2020 

 

http://www.bykle.kommune.no/

