Informasjon til alle ansatte og folkevalgte 13. mars 2020.

Alle ansatte i Skaun kommune skal følge påleggene fra Helsedirektoratet. Vi forventer at alle
opptrer solidarisk i den mest krevende situasjonen landet har opplevd i fredstid.
Skaun kommune følger utviklingen tett og vil sørge for at vi følger vedtakene fra
Helsedirektoratet.
I tillegg til vedtakene fra Helsedirektoratet gjelder følgende for Skaun kommune:
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Barnehager og skoler er stengt fra 13. mars. Vi må imidlertid sørge for et tilbud for
barn av helsepersonell og andre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner. Ansatte
informeres fortløpende.
Rådhuset og NAV er stengt for publikum.
Bibliotek, kulturskole, frivilligsentral, ungdomsklubb og idrettshaller er stengt.
Ekstraordinært møte i formannskapet avholdes mandag 16.3.
Møter gjennomføres på telefon og internett.
Ansatte skal ikke reise på kurs og seminar.
Helsepersonell får ikke lov til å reise utenlands.
Alle fritidsreiser frarådes.
Ansatte som kom tilbake fra ferie utenfor Norden 27. februar eller senere, skal
automatisk i karantene i 14 dager. Gi beskjed til nærmeste leder. Karantenen gjelder
14 dager etter ankomst.
Rådhuskafeen holdes åpent for ansatte med salg av påsmurt mat.
De som har muligheten, anbefales hjemmekontor. Dette avtales med enhetsleder.
Unngå besøk til kommunale enheter hvis det ikke er nødvendig.
Har du hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, skal du
ikke være på jobb de neste 14 dagene. Les definisjon av nærkontakter på FHIs
nettside.
Kan du ha blitt utsatt for smitte på annen måte (såkalt lavrisikokontakt) skal det
vurderes av enhetsleder, eventuelt i samråd med kommuneoverlege, om og når du
kan komme på jobb.
NAV har informasjon om rett til sykmelding, omsorgspenger/sykt barn m.m.
Hvis situasjonen tilsier det vil kommunen måtte bruke sin styringsrett når det gjelder
ferieavvikling og gi arbeidstakere endrede arbeidsoppgaver. Det kan også bli aktuelt å
vurdere permitteringer for ansatte. Tillitsvalgte blir kontinuerlig informert og tatt
med på drøftinger.

