
20201015 Budskap kommunene 

Eksempler på budskap fra kommunen 
Budskapene er ment som utgangspunkt for arbeid med nettsaker, pressearbeid, poster i sosiale 

medier med mer. Budskapene tilpasses den aktuelle situasjonen og lokale forhold. 

Budskap 
• Dato xx fikk kommunen melding om at x antall personer er smittet av covid-19. 

• Utbruddet er meldt til Folkehelseinstituttet og vi er i kontakt med deres fageksperter for råd 

om smittesporingsarbeidet fremover.  

• Kommunen setter nå inn målrettede tiltak for å få kontroll på utbruddet og følger 

situasjonen tett. Vi er i dialog med sentrale helsemyndigheter (for eksempel nasjonalt 

smittesporingsteam ved FHI, Helsedirektoratet, Fylkesmannens beredskapsavdeling) som 

bistår med råd i håndteringen av utbruddet. 

• Målet er å slå ned utbruddet raskt, slik at vi unngår flere og strengere tiltak som vil ha store 

konsekvenser både sosialt og økonomisk.  

• Kommunen har samlet kriseledelsen/satt krisestab og har besluttet å sette inn følgende tiltak 

for å begrense smittespredningen:  

• Beskriv tiltak kort 

• Tiltakene gjelder frem til dato xx (hvis dere ikke vet hvor lenge tiltakene vil vare, si det og si 

hvilke forutsetninger og forbehold som eventuelt styrer hvor lenge tiltakene skal vare). 

• Kommunens smittevernoverlege har ansvaret for håndteringen lokalt.  

• For å stanse smittespredningen er det viktig at vi kartlegger hvem som er smittet og hvem  

de har vært i nærkontakt med.. Vi ber derfor alle som var til stede:  

• På arrangement/har besøkt institusjonen mellom dag og dato og dag og dato om å kontakte 

kommunens smittesporingsgruppe på telefon nummer. 

• Kommunen er i gang med å kontakte og teste dem som i dagene før utbruddet kan ha hatt 

kontakt med/deltatt i arrangement …… 

• Det er viktig at alle som får en luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet, tap av 

smak- eller luktesans, sår hals, eller føler seg syke, tar kontakt med kommunen for å bli testet 

for Covid-19. 

• Personer som har symptomer som kan skyldes Covid-19, skal holde seg hjemme. Ved behov 

for helsehjelp skal du kontakte lege på telefon.  

• For å stanse spredning av Covid-19 er det viktig at alle følger smittevernrådene:  

o Hold avstand – husk meteren 

o Bli hjemme hvis du er syk 

o Vask hendene 

o Host/nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har det for hånden. 

• Kontaktinformasjon lokalt i kommunen: telefoner m.v. 


