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Til alle husstander i Sørreisa kommune 

 

Informasjon til innbyggere i Sørreisa  

Da er påsken her, og situasjonen er tilnærmet lik den vi hadde for noen uker siden. Det oppleves 
nok fortsatt både som uvirkelig og rart, men en ting er sikkert – vi gjør noe riktig.  
Det at vi ennå ikke har noen kjente smittetilfeller i Sørreisa, er en indikasjon på dette og at du er 
flink til å ta smittevernrådene på alvor. Veldig bra! 

Kommunens kriseledelse har daglige møter, og vil være i høyeste beredskap gjennom hele påsken. 
Kriseledelsen ber om at du fortsetter den gode jobben du allerede gjør.  

Under følger noen råd som vi håper du og bygdas innbyggere vil følge: 
Smittevern - På tross av at vi ikke har kjente smittetilfeller er det fortsatt viktig å ta sine 
forholdsregler: 

- Hold avstand; to meters avstand inne, en meter utendørs 
- God hånd- og hostehygiene, prøv også å unngå å ta deg i ansiktet 
- Begrens antall personer du har nærkontakt med og får besøk av, unngå besøk om du kan 
- Unngå håndhilsning og klemming utenfor hjemmet 
- Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, og unngå offentlig transport om du kan 
- Hvis du får feber eller luftveisinfeksjoner, hold deg hjemme til ett døgn etter du er 

symptomfri 

Påskehandel - Vanligvis foregår påskehandelen for fullt i disse tider. Folkehelseinstituttet (FHI) har 
gitt noen råd som det er viktig å følge for å unngå smittespredning: 

- Fint om én person i husholdninga handler, da begrenser man antall kunder i butikken 
- Unngå å ta på varer du ikke skal ha 
- Planlegg handlingen og vær ute i god tid 
- Handle bare det du har bruk for, det er nok varer til alle 
- Hold avstand, både til andre handlende og personalet i butikken 
- Følg for øvrig retningslinjene som er oppslått på alle butikker 

Hytteforbud – Det er nedlagt forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor kommunen. Det er 
imidlertid lov med dagsturer for gjennomføring av strengt nødvendig vedlikehold for å avverge 
materielle skader. 
Det er ikke forbud mot å overnatte på hytter i egen kommune, men kommunen oppfordrer til at 
alle smittevernråd følges og at man er ekstra forsiktig i år. 

 Aktivitet – Det oppfordres til å være i fysisk aktivitet, men likevel ta nødvendige forholdsregler. Vi i 
Sørreisa er heldige som har flotte turområder i nærmiljøet. Forslag til aktiviteter: 

- Gå en tur, vi har mange fine gangveier og godt egna områder 
- Skiturer; du finner fine løypetraséer i kommunen, med mulighet for parkering i nærheten 

https://www.dyroy.kommune.no/informasjon-til-innbyggere-i-dyroey-kommune.6293396-517233.html


- Vi har mange områder som egner seg for isfiske, husk å kjøpe fiskekort om det er 
nødvendig 

- Bygg snøborgen i hagen – vi skulle ha nok snø til det 
- La friske barn leke ute, men begrens antallet som er sammen 

Sammenkomster – Påske er tid for familiebesøk og sammenkomster. Også her er det lurt å tenke 
seg om og ta forholdsregler: 

- De som bor sammen kan omgås som normalt 
- Samles flere, hold to meters avstand 
- Begrens besøk så langt det lar seg gjøre, spesielt når personer i risikogruppen involveres 
- Studenter som bor andre steder i landet kan reise hjem dersom de er friske, men bes tenke 

på ovennevnte forholdsregler for smittevern 

Det blir en noe annerledes påske i år, men påske blir det. Sammenkomster og andre sosiale 
begivenheter får vi spare til dette er over og vi igjen kan være sammen.  
Vi håper på godt vær, både slik at snømengden vil minske og at vi kan være ute – sammen, men 
med avstand. 

Jeg vil på vegne av Sørreisa kommune takke nettopp deg for innsatsen du legger ned, og for at du 
følger råd og veiledninger. Det er vanskelig, men dette klarer vi sammen. 

Det vil etter hvert komme ny informasjon, og nye råd. Kommunen legger fortløpende ut 
informasjon og oppdaterer hjemmesiden, se www.sorreisa.kommune.no. 

Ha en riktig god påske! 

http://www.sorreisa.kommune.no/

