
    
 

Kjære innbyggere i Gjemnes kommune! 

 
Den siste tiden har nok vært underlig for oss alle. Pandemien som herjer har ført til store 

endringer i hverdagen. Mange er uten arbeid eller permittert, og mange arbeider hjemmefra, 

samtidig som de bidrar til undervisningen av barna sine. Vi har forståelse for at dette er en 

krevende situasjon for alle, men vi må bare holde ut, ta vare på hverandre, og håpe at 

hverdagen normaliserer seg etter hvert.  

 

I Gjemnes kommune har vi foreløpig ingen med koronasmitte, men det vil nok komme.  Vi 

har greid å utsette smittespredningen, takket være karantenetiltak og den innsatsen dere 

har gjort med å følge de nasjonale rådene om å holde avstand, unngå større folkemengder, 

og ivareta god håndhygiene. Vi vil takke dere for det dere har gjort så langt, og oppfordrer 

dere til å fortsette med den gode praksisen. Faren er ikke over! Gjemnes kommune har 

brukt tiden godt for å forberede oss til å ivareta og pleie de som eventuelt blir smittet, og for å 

ivareta våre ansatte som skal gjøre jobben.  

 

Vi går nå inn i påsken – en annerledes påske for mange – der en oppfordres til å begrense 

besøk av slekt og venner, og heller ikke bør dra på besøk, og der en ikke kan dra på hytta si 

i en annen kommune. Vi håper likevel at dere får en hyggelig påskehelg.  

 

Regjeringen har annonsert at det etter påske vil bli en gradvis lettelse i restriksjoner, og 

barnehager vil åpne 20. april, og barneskolen uken etter. Vi vil fortløpende legge ut 

informasjon på vår hjemmeside og facebook. Om du kjenner noen som du vet ikke bruker 

nettet så mye, så hjelp oss gjerne med å spre informasjon – også om nasjonale råd. 

 

Avslutningsvis vil vi minne om at vi ikke kan slappe av når det gjelder smittespredning! 

 

• Følg de nasjonale rådene 

• Unngå å samles med mer enn fem personer utenom husstanden 

• Hold avstand 

• Ivareta god håndhygiene 

• Unngå unødvendige fritidsreiser 

• Bli hjemme om du er syk 

 

Vi takker for det bidrag dere gir til den nasjonale dugnaden for å begrense 

smittespredningen, og vi ønsker dere alle en riktig god påske! 

 

 

Batnfjordsøra, 8.4.2020 

Med vennlig hilsen 

 

Knut Sjømæling    Birgit Eliassen 

Ordfører     Rådmann 

 


