
 

INFORMASJON TIL VÅRE 

INNBYGGERE 

KORONATILTAK I LYNGEN 

KOMMUNE 
 

For tiden er hverdagen vår i Lyngen kommune forandret for 
alle. Det viktigste du som innbygger kan bidra med er å følge 
anbefalinger og råd om å holde fysisk avstand til andre 
personer, begrense sosial kontakt, være nøye med 
håndhygiene og vise omtanke for de rundt deg. 

 

Utvidet telefontid  

77 70 10 00 

Mandag-fredag: 

8.00-20.00 

Lørdag og søndag: 

8.00-15.00 

____ 

Legekontoret : 

400 28 500  

og 400 28 501 

8.30-15.00 

 

Øyeblikkelig 

hjelp/legevakt 116117 

____ 

 

LYNGEN KOMMUNE 
77 70 10 00 

www.lyngen.kommune.no 

post@lyngen.kommune.no 

 

 
 



For å forebygge og forhindre smittespredning av koronaviruset er det innført mange lokale og 

nasjonale tiltak. Her vil vi gi deg en oversikt over noen av disse:  

Rådhuset er stengt for publikum. Kontakt kan skje per telefon eller e-post. 

Kontakt oss gjerne med dine spørsmål, og vi ser gjerne også at du melder deg som frivillig 

eller ekstrahjelp innenfor helse og omsorg. 

Legekontoret: 

For å hindre smittespredning i befolkningen og for å beskytte vårt helsepersonell har vi innført 

følgende tiltak:  

• Ikke oppsøke legekontoret uten å ha ringt på forhånd.   
• Legekontoret nås på tlf. 400 28 500 og 400 28 501 mandag til fredag mellom kl. 08:30 

til 15:00. 
• Ved akutte hendelser ring 113. Øyeblikkelig hjelp hele døgnet ring 116117. 
• Legekontoret prioriterer akutt sykdom/skader og akutt forverring av kroniske 

sykdommer.  
• Videokonsultasjoner innføres der det er mulig og forsvarlig. 
• Alle vanlige timer utsettes.  
• Pårørende og andre som skal følge pasient til legekontoret bes vente utenfor. 
• Pasientene skal holde minst 1 meter avstand fra hverandre på venterommet. 
• Det benyttes et eget smittekontor utenfor legekontorets lokaler ved mistanke om 

koronasmitte. 
 

Hjemmekarantene: 

Hvis du har vært på reise i utlandet eller har vært i nærkontakt med en som er bekreftet smittet 

skal du være i karantene i 14 dager. Har du behov for bistand som følge av karantene/sykdom, 

kan du ta kontakt med frivilligsentralen på tlf. 415 62 562 eller 467 99 375. 

Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon eller feber: hold deg hjemme til du blir frisk. Hvis 

du er veldig dårlig, ring 116117. 

Hvis du har vært i fylkene Oslo, Viken, Rogaland, Vestland, Agder, Vestfold, Innlandet, 

Telemark og Trøndelag er det mer sannsynlig at du kan ha blitt utsatt for smitte. Derfor 

anbefaler vi at du følger ekstra nøye myndighetenes anbefalinger og råd om sosial 

distansering som du finner på helsenorge.no.   

Helsestasjonen-skolehelsetjenesten-Helsestasjon for ungdom Har du behov for kontakt 

med helsesykepleier eller jordmor, ring 77 71 17 18/ 915 72 064 helsesykepleier, 77 71 17 16 

Jordmor eller send e-post til helsestasjon@lyngen.nhn.no.  

  

mailto:helsestasjon@lyngen.nhn.no.


Psykologer og ungdomsarbeidere: 

Nås på følgende nr.: Thomas Wedege (906 67 084) Kåre Bjørnar Olsen (415 62 562/400 28 

622) Sjur Nesheim (400 28 639) Ragnar Blikfeldt (907 53 621) 

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og Habilitering for barn og unge ved UNN tilbyr 

veiledning og rådgivning via Skype og telefon. Du kan ta direkte kontakt på tlf. 77 75 57 01 alle 

hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00.  

Barnevern Har du behov for kontakt med barnevernet ring 400 28 512, Tone Mortensen, eller 

send e-post til tone.mortensen@lyngen.kommune.no.  

Akuttberedskap barnevernet: 400 28 520. 

Alarmtelefonen for barn og unge er døgnåpen: 116111 

Hjemmetjenesten/ praktisk bistand/ rus- og psykisk helse nås på tlf.nr. på kommunens 

hjemmeside.  

Lyngen Frivilligsentral trenger frivillige som kan bidra med små hjelpetiltak til innbyggere 

som er syke eller i karantene. Det kan være handling, varekjøring, snømåking, osv. 

Er du frisk og har kapasitet, kontakt Kåre Bjørnar Olsen, kare.olsen@lyngen.kommune.no eller 

mobil 415 62 562. 

Styrket grensekontroll Det er innført midlertidig styrket grensekontroll på grensen til 

Finland. Grensen er altså ikke stengt, men det er innført økt kontroll og regulering. Det 

innebærer at turist- og fritidsrelatert trafikk ikke får passere grensen. Hytteturer og handleturer 

til Kilpis må derfor utsettes inntil videre. 

For EØS-borgere som skal på jobb har Lyngen kommune utviklet et eget skjema som kan 

brukes for å dokumentere arbeidsforholdet ved grensepassering.  

14 dagers karantene er innført fra, også for personer som har vært i Sverige og Finland. Dette 

gjelder altså ikke arbeidstakere fra EØS-land som skal på jobb. Denne 

karantenebestemmelsen har ikke tilbakevirkende kraft.   

Regnskapsavdelingen informerer: 
Lyngen kommune håndterer fakturering/innkreving av skatt og gebyrer på følgende måte: 

• Kommunale avgifter faktures som normalt. Personer/bedrifter som får 
betalingsvansker grunnet Korona-viruset tar kontakt med kommunekassen. 

• Barnehage/SFO: Betaling for barnehage og SFO er stoppet fra 13.03.20 og fram til 

tilbudene åpner igjen. Personer som får betalingsvansker grunnet Korona-viruset tar 

kontakt med kommunekassen. 

• Betaling for helsetjenester som korttidsopphold, matombringing m.m. fortsetter 
fakturering som normalt. Personer som får betalingsvansker grunnet Korona-viruset tar 
kontakt med Lyngstunet v/Inger Grønvold, tlf. 400 28 563. 

  

Øvrig informasjon 

Skoler og barnehager er stengt, men vi opprettholder tilbud til barn av ansatte i kritiske 

samfunnsfunksjoner og barn med særskilte behov. Omsorgstilbudet i skole og barnehage vil 

også være åpent i påska hvis det er behov for det. 

mailto:tone.mortensen@lyngen.kommune.no
mailto:kare.olsen@lyngen.kommune.no


Det er innført besøksforbud på Lyngstunet helse- og omsorgssenter, Lenangen omsorgssenter 

og Solhov bo- og aktivitetssenter. Pårørende bes ta kontakt med institusjonene, og det 

vurderes nøye vedrørende besøk.  

Biblioteket er stengt for publikum, men du kan fortsatt låne bøker. Ta kontakt med biblioteket 

på e-post bibliotek@lyngen.kommune.no eller telefon 400 28 550. 

Kirken avlyser gudstjenester og undervisning, og menighetshuset er stengt for publikum. Du 

kan henvende deg til kirkekontoret på telefon 777 12 720/480 99 254 mandag-torsdag mellom 

kl. 10.00-14.00, eller e-post til post@lyngensokn.no. 

Presten kan kontaktes på tlf. 468 65 862 og kirkevergen på tlf. 466 63 236 

Alle arrangement i offentlig regi er avlyst. Alle lag og foreninger må gjøre det samme.  

 

Påska nærmer seg fort, og den blir kanskje ikke akkurat slik noen av oss hadde tenkt. Dette er 

ikke påska for de store sammenkomstene. De som ikke må reise noen plass, ut av eller 

innad i kommunen, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme. Valgene du gjør kan 

få store konsekvenser for andre. Du kan like gjerne bli smittet rundt bålpanna på fjellet, som på 

et kjøpesenter. Bruk sunn fornuft. 

 

Digital dugnad: Mye viktig informasjon kommer på kommunenes hjemmesider, helsenorge.no 

og andre, men ennå er det mange som ikke bruker digitale løsninger. Kanskje du kan hjelpe 

dine nærmeste til å ta i bruk smarttelefon eller nettbrett slik at de lettere kan holde seg 

orientert? 

 

♥ Alle oppfordres til å ta en telefon til naboen, det er mange som sitter 

alene og er ekstra sårbar og ensom i denne tiden. Dette er ikke tiden for jeg 

– dette er tiden for vi! 

 

Tusen takk for akkurat din innsats ♥ Sammen er vi sterke. 

 

Dan Håvard Johnsen     Stig Aspås Kjærvik 

Ordfører      Rådmann 
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