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Situasjonen uendret i Nærøysund
Det er fortsatt ingen bekreftede smittetilfeller av koronaviruset i Nærøysund. Det testes jevnlig
helsepersonell som kan være i faresonen og pasienter i utsatte grupper. Det jobbes nå med å
opprette en egen testklinikk for Nærøysund
Onsdag ettermiddag er det fortsatt ikke registrert smittetilfeller i kommunen. De siste dagene har
flere helsepersonell blitt testet, alle prøvene som så langt er kommet tilbake er negative. Det jobbes
nå med å etablere en egen luftveispoliklinikk i kommunen i forbindelse med koronautbruddet. Dette
for å begrense smitte og samtidig bidra til effektiv bruk av smittevernutstyr.
Kommunens kriseledelse har fortsatt møter hver morgen, og vil fortsette med det til situasjonen er
avklart. Rapporten fra de ulike sektorene er at det går greit med driften ut fra forholdene. Ved
skolene og barnehagene har en begynt å komme inn i rutinene med hjemmeskole. I helsesektoren
går driften som planlagt, det samme gjelder innen Teknisk
Vi minner om at de som har helsefaglig bakgrunn, men som ikke jobber i helsesektoren kan registrere
seg på kommunens nettside. Det er nå også opprettet en løsning der de som ønsker å bistå med
frivillig innsats kan melde seg via nettsiden.
Les mer her: https://www.naroysund.kommune.no/nyheter/vil-at-frivillige-skal-registrereseg.15077.aspx

Skal slippe å betale for barnehage og SFO
Regjeringen kunngjorde tirsdag at foreldre skal slippe å betale for barnehage og SFO så lenge disse
er stengt på grunn av koronautbruddet. Hvordan dette skal håndteres kommer kommunen tilbake
til når det kommer mer informasjon fra sentralt hold.
For å unngå permitteringer i barnehagene har regjeringen bestemt at foreldre skal slippe å betale for
plassene i barnehage og SFO så lenge disse er stengt. Samtidig skal regjeringen dekke tapene
barnehagene har med bortfall av foreldrebetalingen.
Hvordan dette med foreldrebetaling skal gjøres i praksis er det ikke kommet retningslinjer på ennå.
Nærøysund kommune vil derfor komme tilbake til dette når det er kommet en avklaring på dette.
Du kan lese hele pressemeldingen fra regjeringen om dette temaet her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreldre-slepp-a-betale-for-barnehage-og-sfo/id2693855/

Dekking av kostnader ved utenlandsreiser for ansatte i
helsesektoren
Et av de første tiltakene som ble satt inn mot spredning av koronaviruset var at helsepersonell som
jobber med pasientbehandling ble nektet å reise utenlands. Regjeringen har lovet at det offentlige
skal dekke eventuelle utgifter den enkelte har rundt dette. Det er derimot fortsatt noen uklarheter
om hvordan dette skal gjøres.
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Helsedirektoratets forbud gjelder både tjenestereiser og private reiser og gjelder foreløpig ut 2020.
Begrunnelsen for dette er at Helsepersonell har et stort samfunnsansvar og en sentral rolle i å bidra
til at koronautbruddet ikke eskalerer. Forbudet skal bidra til å forhindre smittespredning blant
helsepersonell og sikre tilstrekkelig kapasiteten i helsevesenet.
Forbudet skal ikke medføre økonomiske tap for den enkelte helsemedarbeideren. Foreløpig har
Helsedirektoratet uttalt at kostnadene knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt
må helsepersonellet først søke om å få refundert fra eget forsikringsselskap. Påløpte utgifter som
ikke dekkes av reiseforsikringen kompenseres av det offentlige.
Det er foreløpig ikke kommet retningslinjer om hvem som skal betale ut disse utgiftene. Nærøysund
kommune har fått noen henvendelser fra ansatte om dette, men kan ikke på nåværende tidspunkt gi
klart svar på hvordan refunderingen skal gjennomføres. Vi kommer tilbake til dette når staten har gitt
klare retningslinjer.

Åpner for at alderspensjonister kan jobbe uten å tape pensjon
Regjeringen lemper med umiddelbar virkning på regler slik at yrkesgrupper innen offentlig
helsetjeneste kan jobbe uten å få pensjonen redusert. Det opplyser KLP
Alle yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste som får pensjonen utbetalt fra KLP, kan fremover
jobbe så mye de vil til vanlig lønnsvilkår så lenge det er knyttet til koronavirusutbruddet. Det kan de
gjøre uten at det får betydning for pensjonen deres. Dette opplyser KLP på sine nettsider.
Hittil har det vært slik at de som har gått av med pensjon bare kan jobbe en begrenset mengde, eller
på pensjonistlønn, før pensjonen reduseres.
Fredag bestemte regjeringen at slik reduksjon ikke lenger skal skje. Regelen gjelder fra fredag 13.
mars og frem til 1. november, og altså for arbeid knyttet til koronaviruset.
Årsaken til regelendringen er at pensjonister ønsker å bidra i dugnaden mot viruset, og at
arbeidsgivere ønsker å trekke på arbeidskraften og kompetansen som ligger hos pensjonistene i
denne gruppen.
Regelendringen gjelder for alderspensjonister og personer som har gått av med AFP i offentlig sektor.
Endringen gjelder ikke for uførepensjonister.

Hold deg oppdatert på utviklingen
Nærøysund kommune oppdaterer hjemmesiden vår jevnlig med informasjon om kampen mot
koronaviruset til alle våre innbyggere. Her kan det også være nyttig informasjon for ansatte. For øvrig
vil vi sende ut informasjonsbrev når det er behov om koronasituasjonen.
Kommunens nettside finner du her: https://www.naroysund.kommune.no/
Annen nyttig informasjon om koronautbruddet kan du finne her:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
https://helsenorge.no/koronavirus
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/koronavirus/id2692388/

