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Jeg videresender med dette informasjon som er sendt ut fra Ørland kommune i forbindelse med 
nye smitteutbrudd av Covid-19 i kommunen:    
 
Tre nye tilfeller av Covid-19 påvist i Ørland kommune 
 
Kommuneoverlegen i Ørland kommune har i dag, onsdag 30. september, fått melding om at det 
er påvist tre nye smittetilfeller av Covid-19 i kommunen.  De nye tilfellene er relatert til tilfellet 
som ble påvist i går, 29. 09. Det pågår nå utstrakt smittesporing knyttet til de nye tilfellene. 
 
De tre nye tilfellene dreier som om to kvinner, der den ene er ansatt i en barnehage, samt et barn 
i barnehage. 
 
Kriseledelsen i kommunen vurderer løpende hvilke tiltak som er nødvendige å iverksette. 
Kriseledelsen følger utviklingen kontinuerlig og nærkontakter i barnehagene ble i dag sendt hjem. 
Smitteoppsporingsteamene jobber raskt, slik at man fra time til time får en bedre oversikt og kan 
sette inne egnede tiltak. 
 
De nye smittetilfellene har ført til at man har stengt avdelinger ved to av barnehagene i 
kommunen, to avdelinger ved Bekkfaret barnehage og en avdeling i Lyngrabben barnehage. 
Videre er ansatte og barn ved samarbeidene kohorter i de samme barnehagene sendt hjem i 
karantene i påvente av svar på smittesporing.  
 
Kommuneoverlege Siw-Lindia L. Ledsaak understreker at det er viktig at det som følge av de nye 
påviste smittetilfellene ikke er grunn til unødig frykt eller engstelse. Informasjon ble sendt direkte 
til foreldre og foresatte med barn i berørte barnehager og en generell informasjon sendes her til 
øvrige foresatte innen oppvekst og skole. 
 
Om man selv tror man er en nærkontakt anbefales det å holde seg hjemme i selvpålagt karantene 
til man har fått dette avklart. Det oppfordres også til ikke å ringe legekontor eller andre 
helsetelefoner om spørsmål om man er å regne som nærkontakt, da alle dette gjelder blir 
kontaktet av smitteoppsporingsteam. Har man symptomer på korona oppfordres man til å 
kontakte lege, sier Ledsaak. 
 
Da smittesporingen ikke er fullført vil alle arrangement i regi av oppvekst bli avlyst i ettermiddag 
og i kveld, 30.09.20.  Det gjøres fortløpende vurderinger i forhold til oppvekst sine arrangement 
utover uken og info. vil komme. 
 
Dere vil bli oppdatert i forhold til ev. endringer og tiltak som settes inn ut fra behov. 
Oppdatert informasjon finnes også på kommunens hjemmeside. 

 

Med vennlig hilsen 
Maia Revdal 
Rektor 

Elever og foresatte ved Fosen vgs Dato: 30.09.2020 

 
 



 

  

  

 

 

 

 


