
 

  FLÅ KOMMUNE 
 
 
 
INFORMASJON TIL INNBYGGERNE I FLÅ VEDRØRENDE UNNTAKSTILSTAND PÅ GRUNN AV KORONA-
SITUASJONEN   
   
Pr. dags dato den 18.03.20, er det 15 personer i karantene. Det er testet 19 personer, og 17 av disse 
har fått svar, alle negative.   
Kriseledelse er satt fra den 12.mars med daglige møter kl. 10.00 via videomøter hvor en går igjennom 
tilstandsrapport fra hver enhet i kommunen, samt næringslivet som rapporterer ved behov.   
  
Flå er nå i en beredskapssituasjon, med «føre var»-prinsippet.    
Det er svært viktig å følge helsemyndighetenes råd om forebygging av smitte. Du skal begrense din 
sosiale omgang med folk utenfor familien. Det betyr at du bør unngå å ha besøk av eller gå på besøk 
til venner. Vær sammen via skjerm eller telefon så mye som mulig. Det går fint å treffes i svært små 
grupper utendørs, men dere må holde avstand til hverandre, ikke klemme eller berøre 
hverandre. Begrens det til en til to faste lekevenner gjennom denne perioden. Det gjelder også for 
ungdom. Jo flinkere vi er til å overholde rådene, jo raskere kan samfunnet bli normalt igjen! Dette er 
anbefalinger fra Helsedirektoratets nettside pr. 17.03.20.   
  
Frivilligsentralen bidrar i arbeidet med handling og levering av mat og medisiner til alle dere som 
sitter i karantene eller som er risikogruppen.   
Dagligvarer   
Dersom du ikke har familie eller venner som kan handle mat for deg vil frivillige og Flå kommune 
hjelpe deg med å handle og kjøre ut dagligvarer.   
  
Dette kan bestilles mandag – fredag mellom klokken 10.00 – 12.00 på telefon 90 62 50 22   
Maten blir kjørt ut etter avtale. Vi følger alle råd fra helsemyndighetene slik at dette ikke skal 
medføre en smitterisiko for noen.   
Medisin   

1. Ha handlelisten klar   
2. Ring Boots Nesbyen på telefon 32 07 26 10   
3. Gi tillatelse og beskjed til den som mottar bestillingen om at en frivillig eller 

kommunalt ansatt vil hente ut varene på Boots Flå.   
4. Så fort varene er bestilt ring til Flå frivilligsentral på telefon 90 62 50 22 for å gi 

beskjed om at varer er bestilt og må hentes.    
  
Kommunene i Hallingdal har opprettet en egen telefonlinje for spørsmål om Covid-19.  
Telefonen er bemannet av helsepersonell, mandag til fredag 09:00-15:00  
Direktenummer er 32 08 50 50.   
  
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 Åpen hverdager 0800-1800. I helg 1000-1600.  
Servicekontoret er for tiden stengt for besøk, men kan nås på telefon 32 05 36 00   
  
 
Ta vare på hverandre.  
Beste hilsen Merete Gandrud, ordfører Flå kommune.  
 


