
Pressemelding 

Fraråder bruk av idrettsanleggene 
Etterspørsel omkring regler og bruk av idrettsanlegg har tatt mye tid å svare ut i det 
siste, og det har forstyrret smittevernarbeidet vårt. Vi ber om at folk bruker sunn 
fornuft og fortsatt følger de fire HOLD-reglene;  

- Hold hendene rene (kontaktpunkter kan smitte) 

- Hold avstand (2 meter) 

- Hold deg hjemme hvis du er syk (eller satt i karantene) 

- Hold kontakt med dem du er glad i (uten å dra på unødvendige besøk) 

 
Bruk av idrettsanleggene er svært vanskelig å gjøre på en trygg nok måte, og de 
baneansvarlige vil ikke ha mulighet til å håndheve reglene som er anbefalt om dette. 
De bør helst være stengt. Vårt råd er å finne alternative måter å leke og trimme på en 
stund til. Stjørdal kommunes idrettsanlegg holder stengt til over påske i første 
omgang.  

 
Barnehagene og skolene på Stjørdal åpner ikke i full skala uka etter påske  
Stjørdal kommune åpner ikke skolene og barnehagene for fullt rett etter påske.  
Det er i likhet med hvilke vurderinger flere andre kommuner har gjort, ikke mulig å 
åpne barnehagene og skolene i uka etter påske. Vi trenger tid til å planlegge dette 
sammen med barnehagestyrerne, rektorene, tillitsvalgte og verneombud. Vi ønsker å 
sikre at smittevernet blir godt ivaretatt og vi må ha en god plan for hvordan 
barnehagedagen og skoledagen skal organiseres. Vi ønsker at barn, elever, foreldre 
og foresatte, og ansatte skal være sikker på at det er trygt å komme tilbake.  
 
Først etter regjeringens pressekonferanse på onsdag, kan vi gjøre en vurdering av 
når og på hvilken måte en gjenåpning kan skje.    
  
 
Mindre henvendelser om andre sykdommer til legekontorene 
Det har vært stor pågang de siste ukene fra innbyggere som ønsker å teste om de 
har blitt smittet av koronavirus. Samtidig er det få henvendelser om annen sykdom, 
og dette bekymrer oss. Flere pasienter har tatt kontakt for å utsette timen sin fordi de 
tror at fastlegene har for mye å gjøre og kanskje noen er redd for smitte. 

Dette er en oppfordring til våre innbyggere og pasienter; ta kontakt hvis du trenger 
legevurdering, vi er her og vi har kapasitet til pasienter som har behov for oss! Ikke 
vær redd for å være til bry, og ikke avbestill timer eller unnlat å møte opp av frykt for 
smitte. Fastlegene har tatt i bruk videokonsultasjon i tillegg til ordinære undersøkelser 
på legekontoret hvor de følger strenge smitteverntiltak.  


