
PRESSEMELDING – 19.03.2020, kl. 16.00 

Konsekvenser av å etablere kriseledelse 
Den 12. mars 2020 kl. 14.30 satte vi kriseledelse og krisestab i Herøy kommune. 
Årsak var at alle landets skoler og barnehager ble stengt som følge av å hindre 
smittespredning av koronaviruset Covid-19. Kriseledelsen består av: Ordfører, 
rådmann, kommunallederne, kommuneoverlege Audun Hov, helsesykepleier Karina 
Kilvær og kommunikasjonsansvarlig Svein A. Lundestad. I denne situasjonen er det i 
realiteten denne gruppen som ivaretar kommunestyrets oppgaver, der 
kommuneoverlegen som smittevernansvarlig har et overordnet ansvar. 

Informasjon og pålegg har endret seg fra dag til dag. Kriseledelsen har hatt Skype-
møter hver dag siden kriseledelse ble satt. Det gis fortløpende føringer til 
kommunene fra regjeringen og fra Fylkesmannen. Kriseledelsen har deltatt i to møter 
med Fylkesmannen i Nordland så langt. 

Pandemisituasjonen vi har i dag gjør at ordføreren har besluttet at alle politiske møter 
utsettes til etter 26. mars. Det er gått ut melding om at formannskapet kan belage seg 
på å møte på kort varsel dersom det skulle bli nødvendig. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har fastsatt en midlertidig forskrift som gjør det enklere 
å holde møter i folkevalgte organer som fjernmøter og politiske møter vil således 
kunne avholdes på denne måten framover. 

Smittesituasjonen i Herøy 
Herøy kommune har per i dag ingen innbyggere som er registrert smittet.  Vi har en 
del innbyggere som er i hjemmekarantene på grunn av at de har kommet hjem fra 
områder der det finnes Koronasmitte.  Kommunen har ingen oversikt over hvem som 
til en hver tid er i hjemmekarantene, og er helt avhengig av at den enkelte tar ansvar 
for å få tiltakene med sosial distansering, hjemmekarantene og hjemmeisolasjon til å 
virke. 

Hygieneregler 
Folkehelseinstituttet har innført følgende hygienetiltak som gjelder hele befolkningen.  

 Hvis du har feber eller luftveissymptomer skal du være hjemme til ett døgn 
etter at du har blitt frisk 

 God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet 
 Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg 
 Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få 
 Pass på hverandre, unngå stigmatisering og utestengning.  Kjenner du noen 

som bor alene, så ring litt oftere enn før 

Alle som har reist til Herøy utenfra Helgeland og er friske, skal i 14 dagers 
hjemmekarantene. 

  



Hvis du er i hjemmekarantene gjelder følgende: 

 Du skal ikke gå på skole eller jobb 
 Du kan omgås normalt med de du bor sammen med 
 Du skal ikke ta offentlig transport 
 Du bør unngå steder der det er vanskelig å holde avstand 
 Du skal ikke besøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer hvis du har 

mulighet til det.  Hvis du må på butikken må du ha tilstrekkelig avstand til 
ande, og unngå kø. 

 Du kan gå tur ute, men må holde avstand til andre 
 Får du feber eller luftveissymptomer, skal du i hjemmeisolasjon 
 De som bor sammen med en person i hjemmekarantene skal ikke være i 

hjemmekarantene, men må følge hygienetiltakene som gjelder alle, og følge 
med på egne symptomer 

 Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift 
knyttet til liv og helse kan bli unntatt fra plikten til hjemmekarantene når de er 
på jobb 

Samarbeid med næringslivet 
Det er svært viktig for oss at hjulene i samfunnet holdes i gang.  Som øysamfunn er 
vi svært sårbare når det gjelder kommunikasjon og levering av varer og utstyr.  Vi har 
også bedrifter hos oss som er viktige for matproduksjonen i landet.  Kommunen 
samarbeider nært med bedriftene i arbeidet med å redusere smitterisiko, og 
organisere driften slik at vi klarer å opprettholde produksjon.  Regjeringen har 
bestemt at det skal åpnes opp for et tilsynstilbud til barn med foreldre i 
samfunnskritiske stillinger.  Vi er i nær dialog med bedriftene og de det gjelder om 
dette.  Hvis du ønsker å få vurdert din sak ber vi deg ta kontakt med barnehagen eller 
skolen der barnet ditt går for ytterligere informasjon. 

Viktige telefonnummer 
Herøy komme har flere telefonnummer som brukes til informasjonstjenester knyttet til 
situasjonen med Koronasmitte.  

De viktigste er: 

 Har du spørsmål til kommunen, ring 750 68 000 mellom kl. 09.00 – 14.00. 
 Har du spørsmål angående Covid-19, ring 909 63 109 mellom kl. 09.30 – 

13.30. 
 Har du spørsmål om Karantenebestemmelsene og håndtering av disse, ring 

750 68 056 
 Hvis du tror du er smittet av Covid-19, ring fastlegen eller 116 117. 
 Hvis du er vitne til åpenbare brudd på smittevernloven, ring politiet på 02800. 

 


