
 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Fosen videregående skole  
 

 

 

 

      

 

PRESSEMELDING FRA ØRLAND KOMMUNE 

Ørland kommune opphever flere lokale restriksjoner og tiltak mot 
smitte 

 Opprettholder midlertidig karantene for 6. trinn ved Botngård barneskole samt 
besøksrestriksjoner ved Ørland sykehjem, Bjugn helsesenter, Trygdepensjonatet og på 
Fosen Distriktsmedisinske senter. 

 Ørland kommune har i løpet av tirsdag 15. desember mottatt i overkant av 50 prøvesvar 
etter koronatesting, samtlige negative.  

Med utgangspunkt i en mer avklart smittesituasjon er følgende endringer i forhold til 

tiltak som ble iverksatt mandag 14. desember besluttet:  

  

• Opphaug skole: Midlertidig karantene for 5. og 7. klassetrinn oppheves. 

• Fosen videregående skole: Midlertidig karantene for vg1 Helse og 

oppvekstfag og vg1 Restaurant og matfag oppheves. 

• Kansellering av planlagte idretts- og kulturarrangement, herunder 

treningsaktivitet o.l. oppheves. NB: Tidligere retningslinjer av 17.11.20 for 

smittevern innen idrett- og kultur videreføres: Ved kamper, cuper, samlinger 

med deltakere fra andre kommuner må retningslinjer til den aktuelle 

kommunen følges. Det vil si at om aktuell kommune har anbefaling om ikke å 

gjennomføre kamper, samlinger o.l kan ikke deltakerne reise til Ørland 

kommune for samme type aktivitet. Øvrig aktivitet inkludert trening, øvelser, 

kamper, cuper, samlinger kan gjennomføres i hovedregel etter nasjonale 

retningslinjer og smitteverntiltak etter hvilken type arrangement dette er.  

 Nytt tiltak 

Et nytt tiltak er derimot innført tirsdag. Det gjelder et treningsrom ved Bjugnhallen som er 
stengt for all bruk inntil videre da det er avdekket uklare ansvarsforhold omkring 
smittevern ved dette treningsrommet.  

En prøve avgjør for klasse ved Botngård barneskole 

Kommuneoverlege Siw-Lindia L. Ledsaak opplyser tirsdag kveld at man avventer svar på 
en prøve som vil avgjøre om den midlertidige karantenen for 6. klassetrinn ved Botngård 
barneskole endres. Er svaret på denne prøven negativt oppheves også denne karantenen. 

Elever og foresatte ved Fosen vgs Dato: 15.12.2020 

 
 



 

  

  

 

Det er uklart når svaret kommer fra St. Olavs hospital, men de det gjelder blir informert så 
snart det praktisk lar seg gjøre. 

Fortsatt uklar kilde til to tilfeller 

Av de fem som i løpet sist helg og mandag fikk påvist smitte, så er fortsatt smittekilden 
ikke avdekket i to av tilfellene. Ledsaak mener imidlertid at kommunen har gått fra en 
uavklart smittesituasjon mandag til en noe mere oversiktlig situasjon tirsdag. 
Besøksrestriksjonene som opprettholdes ved flere institusjoner har sammenheng med at 
det er et antall ansatte innen helsesektoren som skal testes.  

Totalt er det tirsdag omlag 120 personer i karantene i Ørland. Omlag 40 av disse som 
resultat av de fem siste smittetilfellene, mens Ørland flystasjon har omlag 80 i karantene 
som følge av tidligere smittetilfeller.  

  

- Kombinasjon som gir god effekt 

Selv om Ørland kommune nå letter på de lokale smitteverntiltakene, så minner ordfører 
Tom Myrvold om at det fortsatt er viktig at alle innbyggere viser aktsomhet.  

- Ørland kommunen vurderer løpende smittesituasjonen. Vi ser at kombinasjonen av 

tidsriktige lokale tiltak og de nasjonale tiltakene gir effekt. Vi har en dyktig 

organisasjon jeg vil berømme i dette arbeidet. Det er betryggende. Samtidig er 

situasjonen fremdeles ustabil, og jeg anmoder alle om å fortsette å følge både 

nasjonale og lokale tiltak for å unngå at vi starter det nye året med en ny smittebølge 

og ytterligere innstramminger, sier ordfører Myrvold.  

Han oppfordrer derfor alle til følgende:  

• Hold avstand 

• Hold hendene rene 

• Holde deg hjemme hvis du er syk 

• Holde nede antall personer du møter 

 

Vær varsom under julehandelen 

En siste oppfordring fra Ørland kommune er at alle er ekstra oppmerksomme på å 

ivareta både eget og andres smittevern i forbindelse med julehandelen. Vi er nå inne i 

en periode der svært mange besøker butikker og kjøpesentra, og dette stiller ekstra 

krav til at man har fokus på de enkle og gode smittevernreglene.  

  

Ønskes ytterligere kommentarer, kontakt ordfører Tom Myrvold, tlf. 488 67 329 

 

 

 

 


