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Informasjon nr.11-21 Koronavirus (Covid-19) 
 

 Dato: 10.03.2021  

  

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

Som sikkert alle kjenner så innføres det ikke nye nasjonale tiltak på nåværende tidspunkt. Det 
betyr at de allerede innførte nasjonale (og lokale) tiltak og anbefalinger videreføres på 
ubestemt tid. 

Regjeringen påpeker likevel at smittevernsmyndigheter/kommuneoverlegene kan innføre 
strengere lokale tiltak enn de nasjonale «hvis det er nødvendig ut fra smittesituasjonen».  

Regjeringen sier videre at det kan bli aktuelt å innføre nye strenge nasjonale tiltak i nær 
framtid hvis ikke det såkalte «R-tallet» går ned, og ber samtidig alle om å forberede seg.  

Følgende tiltak er varslet hvis smittespredningen ikke går ned: 

• Nasjonal skjenkestopp. 

• Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne. Unntak for 
profesjonelle toppidrettsutøvere. 

• Stenging av treningssentre og svømmehaller. Unntak for svømmetrening for barn og 
rehabilitering. 

• Stenging av underholdningstilbud som fornøyelsesparker, bingohaller og lignende. 

• Påbud om hjemmekontor. 

• Maks 20 personer på arrangementer innendørs med faste, tilviste sitteplasser. 

• 50 personer i begravelser og bisettelser. 

• 50 personer på arrangementer innendørs for de under 20 år. 

• Maks 50 personer på arrangementer utendørs. 

Regjeringen vil i tillegg komme med følgende anbefalinger dersom smittetallene fortsetter 
å stige; 

• Anbefaling om å holde to meters avstand til andre bortsett fra personer i egen 
husstand eller nærkontaktene til aleneboende. 

• Anbefaling om maks ti private kontakter per uke, i tillegg til grensen på maks fem 
gjester. 

Hvis behov vil regjeringen også vurdere å gjeninnføre anbefalingene fra januar 2021; 

• Anbefaling om ikke å ha besøk hjemme for en periode på to uker. 

• Utsette/avlyse alt av arrangementer. 

• Digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler. 

• Ungdomsskoler og videregående skoler på rødt nivå 

• Kommuner med høyt smittetrykk bør vurdere rødt nivå også på barneskoler og 
barnehager 
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Som dere ser vil situasjonen for enheten Orkdal vgs først endre seg hvis «trinn 1» ikke gir 
tilstrekkelig positiv effekt. Da kan vi faktisk risikere å få rødt nivå igjen og dermed en 
kombinasjon av digital hjemmeundervisning/fysisk oppmøte på skolen. I tillegg kan planlagte 
elevarrangementer (revy, konserter, mm) bli berørt. 

Tidspunkt for når noe slikt kan skje er uklart. Dette avhenger av både den nasjonale og lokale 
smittesituasjonen, samt hvordan vi alle greier å etterleve dagens restriksjoner. 

Vi må uansett forberede oss, og rektor ber derfor alle tenke over situasjonen og ha 
undervisningsplaner klare for rødt nivå for de kommende ukene (før og etter påske).  

Til orientering så jobbes det også med en justering av dagens trafikklysmodell 
(grønt/gult/rødt nivå). Hva dette innebærer av organisatoriske endringer er på nåværende 
tidspunkt ikke klart, rektor skal sørge for å holde alle oppdaterte slik at man kan ta høyde for 
justeringene i undervisningsplanene.  
 


