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Status
• 2 smittede i isolasjon, og 2 i karantene knyttet til det tilfellet.

• Vaksineringen begynte i uke 1. Per nå et forholdsvis lite antall med vaksinedoser: 30 i uke 1, 36 i uke 
2, 24 i uke 3. 60 doser i uke 4, der halvparten er forbeholdt de som skal ha dose 2. 

• Følger nasjonal prioriteringsliste for vaksinering.
Pasientene på sykehjemmene er nå vaksinert (første dose).  
Påbegynt: de eldste i bofellesskap for eldre og omsorgsboliger og hjemmeboende med 
hjemmetjenester. 
85 år og eldre, og 75 år og eldre får etter hvert time for vaksinering på helsesenteret   

• Inntil 20% av dosene skal til helsepersonell. Prioritering utfra nasjonal veileder. I Gausdal kommune: 
- Sykehjemslege, avdelingssykepleiere og leger
- Sykepleiere, helsesekretærer og helsesykepleiere
- Går videre med helsepersonell med mye pasientkontakt

• 3 ulike typer vaksiner er (snart) tilgjengelige i Norge. Usikkert hvilke kommuner som får hva, når og 
hvor mye. Utfordrende informasjonsarbeid.

• Vi har gode planer, og er godt forberedt.  



Fra hjemmesiden vår: 

«Vi anbefaler at alle som blir anbefalt vaksinasjon velger å ta vaksinen.

Vi ønsker å registrere alle i aldersgruppen 65 - 74 år og alle som er i 
risikogruppen for vaksinering. Alle over 75 år blir kontaktet direkte.

Pasienter som har Antonia Karper som fastlege ringer: 61 05 50 90 -
øvrige kan registrere seg elektronisk her. Hvis du ikke har mulighet for 
elektronisk registering kan du også ringe Gausdal legesenter 
tlf. 61 25 66 00.»

https://helserespons.no/web/segalstad/andrehenvendelser/


Nasjonale tiltak mandag 18. jan. 

• Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene, men gir 
noen lettelser for barn og unge. 

• Det nasjonale tiltaksnivået for skoler nedjusteres til gult nivå på onsdag, 
eller mandag dersom en har behov for å forberede overgang til gult nivå.

• Lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. 

• Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke, men alle bør 
begrense sosial kontakt (ikke ha besøk av flere enn 5 gjester).

• Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner 
fortsetter.

• Ved store lokale utbrudd; strengere lokale tiltak skal vurderes.



Nasjonale tiltak, fortsetter 

Reiser:

• Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. 
Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens 
reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en 
nødvendig reise.

Barn og unge, bl.a.: 

• Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som 
normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 
meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn 
og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger 
derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.



Nasjonale tiltak, fortsetter 

Arbeidsplasser

• Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.

Private sammenkomster og arrangement

• De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller 
avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder konkrete regler. 

Uteliv og serveringssteder

• Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres inntil 
videre. Det tas en ny vurdering i uke 4.


