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Informasjon nr.07-21 Koronavirus (Covid-19) 
 

 Dato: 05.02.2021  

  

Informasjon om hvordan skolen  forholder seg ti l  Koronaviruset  (Covid-19) 

Siden nyttår har Orkland kommune hatt en lokal forskrift som blant annet har medført påbud 
om munnbind innendørs i det offentlige rom, i drosjer og på buss. Det har vært begrensninger 
på maksimalt ti sosiale kontakter per uke. Drosjer har måttet registrere alle kunder med navn 
og telefonnummer. Det samme har spisesteder måttet gjøre.  

Orkland kommune har lavt smittetrykk, og pt ligger smittetrykket på risikonivå 1 som er det 
laveste smittenivået. Per i dag er det ingen personer registrert med smitte i Orkland.  

I møte 3/2-2021 vedtok derfor Formannskapet i Orkland kommune å erstatte tidligere 
vedtatte forskrift med lokale anbefalinger.  

Fra 4/2-2021 gjelder følgende: 

• Det innføres en anbefaling om bruk av munnbind, både innendørs og utendørs i det 
offentlige rom når 2 meters avstand ikke kan overholdes. 

• Det innføres en anbefaling om bruk av munnbind på offentlig kommunikasjon, 
drosjetransport, kjøreskole og annen føreropplæring.  

Ovennevnte endringer gjelder også for besøkende ved Orkdal vgs, men besøkende skal 
fortsatt registrere seg. 

__________ 

Kommende uke – sannsynligvis onsdag 10/2-2021 – «reåpnes» salatbaren i kantina ved 
Orkdal vgs.  

Salatbaren har plexiglass som beskytter selve maten, og det forutsettes bruk av anitibac før 
(og etter) kjøper tar tak i bestikket og starter «sjølplukk». 

__________ 

Det vil etter hvert komme avklaringer når det gjelder russerevy/andre russaktiviteter, 
trafikkaksjoner, skoleavslutning, eksamen osv. 
I utgangspunktet planlegger vi stort sett etter samme mal som i 2020, dvs smitteverns-
restriksjoner (plan B).  
Parallelt planlegger vi også ift et «vanlig» år (plan A), men sannsynligheten for å gjennomføre 
plan A synes på nåværende tidspunkt å være vel optimistisk – dessverre. 

Når det gjelder eksamen så planlegger vi gjennomføringen som i et «normalår». Samtidig må 
vi være forberedt på endringer jfr de diskusjoner som foregår i media ol – vi får bare se an 
hva som kommer av «eksamensvedtak» de kommende ukene/mnd. 


