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INFORMASJON TIL ANSATTE I HELSE OG OMSORG 

Det er lagt ut viktig informasjon til alle ansatte om koronavirus pa  hjemmesiden til Østre Toten kommune 

https://www.ostre-toten.kommune.no/aktuelt/informasjon-om-koronaviruset.10550.aspx   

Ber om at alle leser og setter seg inn i informasjonen, og bekrefter dette til leder. Vi oppfordrer alle ansatte til a  

sjekke hjemmesiden regelmessig. Vi oppdaterer informasjonen fortløpende.   

BEGRENSER BESØK TIL LABO, FJELLVOLL, FOSSEN AVLASTNINGSBOLIG 

Av smittevernhensyn til pasienter/beboere og ansatte innfører Østre Toten kommune la ste ytterdører ved Labo, 

Fjellvoll og Fossen avlastningsbolig. Ma let er a  hindre smitte inn i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger. Tiltaket 

innføres fra 12.mars 2020 med ny vurdering om 2 uker. Restriksjonene kan bli forlenget. 

Det henges opp nye plakater pa  alle ytterdører med følgende informasjon. Se eksempel for Labo: 

Til besøkende og frivillige 

Labo har innført låste ytterdører for å beskytte pasienter mot smitte av koronavirus. For å avklare om 

du/dere kan komme inn må du ta kontakt med Labo på telefon 913 09 008 

Har du nylig hatt tegn på infeksjon i luftveiene kan du ikke komme inn på Labo. Det samme gjelder dersom 
du har vært på reise. For å avklare vil vi stille deg følgende spørsmål: 
  

 Har du vært pa  reise utenfor Norges grenser siste 14 dager? 

 Har du vært i et omra de med vedvarende spredning av koronavirus de siste 14 dagene?  

 Har du hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk av koronavirus de siste 14 dagene?  

 Har du luftveissymptomer som hoste, feber og snue?  
 

Alle ansatte ma  gjennomga  overnevnte spørsma l til alle som ønsker a  komme inn pa  Labo av besøkende og 

frivillige.  

BOLIGER I TILRETTELAGTE TJENESTER OG RUS- OG PSYKISK HELSE 

Av smittevernhensyn til pasienter/beboere og ansatte oppfordres ledere i boliger til a  vurdere begrensing av 

besøkende til boliger. Ma let er a  hindre smitte inn heldøgns omsorgsboliger.  

https://www.ostre-toten.kommune.no/aktuelt/informasjon-om-koronaviruset.10550.aspx


Ledere oppfordres til a  vurdere behov for a  begrense besøkende til boliger og avklare med følgende spørsma l:  

 Har du vært pa  reise utenfor Norges grenser siste 14 dager? 

 Har du vært i et omra de med vedvarende spredning av koronavirus de siste 14 dagene?  

 Har du hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk av koronavirus de siste 14 dagene?  

 Har du luftveissymptomer som hoste, feber og snue?  
 

DAGSENTER PÅ LABO (PLAN 0 OG PLAN 1) OG FJELLVOLL 

Dagsenter pa  Labo i plan 0 og plan 1, og Fjellvoll stenges fra mandag 16.mars. Dette for a  unnga  smittespredning og 

omdisponering av ansatte ved dagsenter til andre oppgaver pa  Labo og Fjellvoll. Det gjøres ny vurdering av tiltaket 

om 2 uker.  

GRUPPETILBUD 

Gruppetilbud som forega r ved Labo i regi av helse og mestring (fysio-/ergoterapi, friskliv og RPH) og rus- og 

psykisk helse avlyses fra mandag 16.mars, med ny vurdering etter 2 uker. Tilbudet ved RPH flyttes midlertidig til 

annen lokasjon. Restriksjonene kan bli forlenget.  

FRIVILLIGE 

Frivillig kan bidra med oppgaver pa  Labo og Fjellvoll dersom de kan svare nei pa  følgende spørsma l: 

 Har du vært pa  reise utenfor Norges grenser siste 14 dager? 

 Har du vært i et omra de med vedvarende spredning av koronavirus de siste 14 dagene?  

 Har du hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk av koronavirus de siste 14 dagene?  

 Har du luftveissymptomer som hoste, feber og snue?  
 

KURS OG DELTAGELSE PÅ STORE FORSAMLINGER 

All deltagelse pa  eksterne kurs og andre eksterne forsamlinger avlyses, og vi ber om at ansatte melder seg av kurs 

de er pa meldt i nærmeste fremtid.  Ansatte unnga r bruk av kollektiv transport sa  langt det er mulig. 

LAES KAFÉ PÅ LABO 

Laes Kafe  vil selge lunsj til ansatte som er singelpakket. Kafe en vil ikke være a pen for publikum. 

Ansatte kan fortsatt avvikle spisepause med følgende restriksjoner: 

 I kafe omra det kan inntil 20 ansatte avvike spisepause samtidig 

 I dagsenter kan inntil 20 ansatte avvike spisepause samtidig 

 I kjøkken til dagsenter kan inntil 10 ansatte avvike spisepause samtidig 

Ansatte ma  desinfisere hender med desinfeksjonssprit pa  vei og ut av kafe en. Ansatte ma  sitte med minimum 1 

meters avstand under spisepause.  

 


