
 

PRESSEMELDING OM KORONAVIRUSET 

TITTEL: 
Status for kommunale tjenester fra 13. mars 2020 
DATO: 
12.03.20 kl. 17:00 
PRESSEKONTAKT: 
Kontorsjef Magnus Mæland, tlf. 97080054, magnus.maeland@svk.no  
INGRESS: 
De strenge restriksjonene regjeringen idag har pålagt nasjonen, gjør at Sør-Varanger kommune gir 
ytterligere informasjon om hva dette vil betyr for kommunen fra og med 13. mars.  
HOVEDTEKST: 

- Alle kommunale bygg blir stengt for publikum fra og med i morgen. Avstengningen blir 
fysisk; byggene låses. 

- Avstengningen gjelder også sykehjem, eldresenter og heldøgns omsorgsboliger. Avtale om 
besøk må gjøres pr. telefon. 

- Vi oppfordrer befolkningen til ikke å overbelaste Kirkenes Legesenter eller legevakta pr. 
telefon eller oppmøte uten at det gjelder sykdom.  

- De som trenger råd om konsekvenser av tiltakene kan kontakte det nasjonale nummeret 
angående koronaviruset, tlf. 815 55 015.  

- Du skal ikke møte opp på legesenteret uten avtale ved mistanke om korona!  
- Det er lavere drift enn vanlig, det anbefales å sende mail til kommunens ansatte hvis du 

lurer på noe. 
- Kommunens sentralbord er betjent i det som normalt er Rådhusets åpningstid – d.v.s. kl. 

9-15. Sentralbordet skal benyttes til henvendelser du normalt ville ha ringt kommunen om. 
- Skoler og barnehager er stengt. Personell med ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner, og 

som har et tilsynsbehov for sitt barn tar kontakt med sin skole eller barnehage. Det vises til 
informasjon som allerede er gitt fra skoler og barnehager. 

- Alle kommunale arrangementer og politiske møter er avlyst ut mars. 
- Helsepersonell har totalforbud mot å reise utenlands, foreløpig ut mars. Reiser gjelder 

hele verden, og da også våre naboland Finland og Russland. 
- Ansatte og andre som har vært på utenlandsreiser i perioden 27. februar og fram til i dag, 

skal i hjemmekarantene i 14 dager regnet fra dagen de kom hjem. Med utenlandsreise 
menes også en kort tur til Russland – men ikke Finland og resten av Norden. 

- Kommunalt ansatte skal møte på jobb som vanlig fredag 13. mars. Du skal forholde deg til 
din nærmeste leder. 

- Informasjonsbehovet er stort. Sør-Varanger kommunes offisielle informasjon vil alltid 
finnes på vårt nettsted svk.no, der vi også lenker til sentrale myndigheters informasjon om 
korona. 

 
Fungerende ordfører Pål Gabrielsen oppfordrer oss til å forholde oss rolig, ikke hamstre, følge 
nasjonale og lokale bestemmelser, og ellers bidra i den store dugnaden som regjeringen nå ber oss 
ta del i. 
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