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Innfører inngripende tiltak i Rana
etter smitteutbrudd
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Fra pressekonferansen 5. november.

Rana kommune innfører en rekke tiltak som følge

av smitteutbruddet i Rana og

kommuneoverlegens nye anbefalinger. Det kom fram på en

pressekonferanse i ettermiddag. 

- Vi er nå i den mest alvorlige situasjonen i pandemien til nå. Vi

har smittespredning i klynger hvor vi ikke har klart å identifisere

smittekildene. Vi vil i dag legge fram inngripende tiltak for å



stoppe smittespredningen. Det er viktig at alle slutter opp om

disse tiltakene. Det er mange dyktige folk som jobber med

smittesporing for å begrense smittespredningen. Min appell er

at vi alle må slutte opp om tiltakene vi i dag anbefaler slik at vi

gir de som jobber med smittesporing mulighet for å

lykkes. Lykkes vi ikke med å stoppe smittespredningen må vi

iverksette enda strengere tiltak. Hold deg mest mulig hjemme. 

Hold avstand, vask hendene og begrens antallet personer du

har nærkontakt til færrest mulig. Dette er ikke tiden for utstrakt

sosialt samvær og fest. Nå er det alvor , sa ordfører Geir

Waage.

Her finner du mer informasjon om:

For Rana kommunes kultur- og fritidstilbud får tiltakene følgende

konsekvenser:

Kino og samfunnshus: Fortsatt avlysning av alle forestillinger.

Samfunnshuset leies ikke ut til aktiviteter. 

Rana kulturskole: Ingen gruppeundervisning. All annen

undervisning vil foregå digitalt. Alle arrangementer utgår.

Fritidstjenesten: Aktiviteter på fritidsklubber, Ungdommens

Hus og fritidsaktiviteter for funksjonshemmede

utgår. Utekontakten utfører tjenesten digitalt.

Rana bibliotek: Holder åpent og smitteverntiltakene følges

nøye opp. Den planlagte oppstarten av bokbussen utsettes.

Moheia fritidspark: Holder stengt fra 6. november.

Opptak ligger fra pressekonferansen ligger nederst på denne

siden, og på kommunens Facebook-side.

Dette uttalte kommuneoverlege Frode Berg på

pressekonferansen:



Vi har et smitteutbrudd i Rana. Antallet bekreftet smittede i

Rana de siste 2 ukene er 27. Utviklingen har vært tydelig og vi

har flere smittede denne uken enn i forrige uke. De siste 2

ukene har vi hatt 5 smitteklynger. 2 av klyngene mener vi å ha

kontroll på selv om det fortsatt er personer i karantene tilknyttet

den ene klyngen. For 3 av klyngene har vi ikke klart å

identifisere smittekilde

For de av dere som lurer på hva jeg mener med klynge, så er

altså det en gruppe med bekreftet positive personer som antas

å ha samme smittekilde eller som har smittet hverandre internt.

Gruppen der smitte har skjedd i Rana de siste 2 ukene:

I hovedsak yrkesaktive voksne med hjemmeboende barn i

skolealder.

Smitte har skjedd i personers hjem enten blant

husstandsmedlemmer eller gjennom besøk.  

Vi har så langt ikke holdepunkter for at smitte har skjedd på

skole, arbeidsplass eller på arrangementer, men for mange av

nærkontaktene som ikke er husstandsmedlemmer venter vi

fortsatt på prøvesvar.  

Det er mange unge nærkontakter i skolealder – Dette medfører

stor usikkerhet knyttet til potensial for smitte på skoler.

Min vurdering er at det er et tidsspørsmål før vi får dette inn i

barnehager og helseinstitusjoner om det ikke gjøres noe

umiddelbart.

Det har i dag kommet kraftige nasjonale tiltak fra Regjeringen

for å begrense smittespredningen i Norge. Jeg skal ikke gjenta

alle i nå. Det er mange fellestrekk mellom de nye nasjonale

tiltakene og de tiltakene jeg har foreslått for kommunens ledelse

tidligere i dag. Med bakgrunn i smittesituasjonen hos oss har jeg



anbefalt strengere lokale tiltak enn hva som gjelder

nasjonalt. Årsaken er at erfaringen fra andre kommuner som har

hatt smitteutbrudd er at det å gå tungt inn i starten av utbrudd er

en suksessfaktor når det gjelder å få kontroll.

I samråd med ledelsen i Rana kommune er følgende

bestemt:

Rødt lys - Besøkskontroll sykehjem. Gjelder ut neste uke.

Rødt lys – Smitteverntiltak skoler og barnehage. Gjelder ut

neste uke

Anbefalingen om at arrangementer og organisert aktiviteter

avlyses opprettholdes til ut neste uke. Jeg opplever at

anbefalingen som ble gitt 2. november 2020 blir fulgt og mener

derfor at det på nåværende tidspunkt ikke er nødvendig med et

forbud. Definisjon av arrangement følger av covid-19 forskriftens

§13. Begravelser er unntatt anbefalingen.

Utesteder anbefales å holde stengt. Kommunen ønsker å

gjennomføre et møte med utelivsbransjen så snart som mulig

for å avklare hvem som planlegger å holde åpent og hvilke tiltak

som er planlagt for å redusere smitterisiko. Det vil bli gjort en

vurdering om man skal fatte vedtak om stenging av utesteder

etter dette. 

Jeg har også følgende anbefalinger:

På arbeidsplassene anbefales hjemmekontor for dem som har

mulighet. Digitale møter erstatter fysiske møter.

Treningsstudio og basseng: Jeg anbefaler folk å ikke gå på

treningsstudio eller basseng denne og neste uke. Dersom man

likevel oppsøker treningsstudio må man holde 2 meters avstand

til andre som er på trening. Det blir ikke fattet vedtak om

stenging av treningsstudio.



Begrens nærkontakter. Folk bør unngå kontakt med andre enn

egen husstand på fritiden. Man bør altså begrense besøk

mellom ulike husstander til det som er tvingende nødvendig,

Omsorgsoppgaver til egne familiemedlemmer er et eksempel på

besøk som anses som tvingende nødvendig. Omsorgsoppgaver

for personer utenfor egen husstand bør ikke gjennomføres av

personer under 20 år.

Alle anbefales å holde 2 meters avstand til personer utenfor

husstand.

Personer fra Rana bør unngå reiser til andre kommuner på

Helgeland. Smitteutbruddet er lokalisert hos oss og jeg ser

ingen grunn til at Rana skal utsette andre kommuner i regionen

for smitte. Pendling mellom bosted og arbeidsplass er unntatt

fra anbefalingen.

Nå er det alvor. Alle må være med på tiltakene!


