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En utfordrende uke for mange 
 

 

 
Til alle ansatte i Ørland kommune 
 

Tirsdag denne uken fikk kommuneoverlegen melding om at en person i vår kommune hadde 
testet positivt for Covid-19. Onsdag fikk vi beskjed om ytterligere to tilfeller av påvist Covid-19 i 
Ørland. Og i dag, torsdag 1. oktober, er det i alt meldt inn fem nye tilfeller i løpet av dagen. 

Kommuneoverlege Siw-Lindia L. Ledsaak opplyser at det er indikasjoner på at varianten av Covid-
19 som er påvist i Ørland er av typen som omtales som "supersmitte" ut fra at den smitter svært 
lett fra person til person.  

120-130 i karantene 

Totalt er det torsdag kveld ni smittede i Ørland, og mellom 120 og 130 personer i kommunen i 
karantene, det siste som følge av arbeidet som er utført av smittesporingsteamet etter at det 
første tilfellet ble påvist tirsdag. De ni smittede i Ørland fordeler seg på ett barn, fire kvinner og 
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fire menn.  
- Dette er et stort utbrudd for oss, men er fortsatt i en større sammenheng å regne som et 
begrenset utbrudd, sier kommuneoverlegen.  

Barnehager 

Det er særlig to barnehager som har fått føle på utfodringene ved det lokalde utbruddet av smitte. 
Både ved Lyngrabben og Bekkfaret barnehager har man vært nødt til å stenge avdelinger, og barn 
og ansatte er satt i karantene.  
Fortsatt kjenner vi ikke fasit for utbruddet i Ørland, men administrasjonen ber alle vise omsorg og 
omtanke for både barna som er berørt, deres familier og ikke minst alle gode kolleger som jobber i 
barnehagene.  

«Ghostbusters» fra renhold 

Vi er alle vant til å «sprite» oss når vi ankommer 
butikker og de fleste kommunale bygg. Etter at det 
ble kjent at to barnehager var omfattet av ukas 
smitteutbrudd var renhold i Ørland kommune raskt 
på pletten med 
«desinfeksjonsrobot» 
for å sikre at det ikke 
var smitte igjen ved 
barnehagene. I beste 
«ghostbuster-stil» tok 
renholderne i bruk 
kveld og natt for å 
desinfisere de aktuelle 
lokalene. Imponerende 
gjort! 
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-Ta test ved symptomer! 
- I Ørland er det påvist ni nye smittede de siste dagene. Det 
er synd, men det er ikke overraskende. Vi har forventet slike 
lokale utbrudd. Lokale utbrudd må stoppes før de vokser seg 
store. Hver enkelt av oss har et stort ansvar her. En enkelt 
person kan føre smitten videre til mange andre. En enkelt 
person kan stoppe smitten fra å spre seg til mange andre, 
sier ordfører Tom Myrvold. Han understreker viktigheten av 
at alle med symptomer bestiller testing.  
 

 

Smittesporingsteamet 

Du skal være trygg på at du blir varslet dersom du har vært i 
kontakt med en smittet eller noen som har vært i kontakt med 
en smittet. Smittesporingsteamet har gjort og gjør en 
formidabel innsats for å spore nærkontakter og hindre ny 
smitte. I snitt viser det seg at det spores omkring 20 
nærkontakter for hvert smittetilfelle.  

 
 
- Ingen har skyld i dette 

Kommuneoverlege Siw-Lindia L. Ledsaak er også opptatt av at koronasmitte er noe som alle kan bli 
utsatt for. 
- Koronasmitte kan ramme alle. Du kan være nestemann, og ingen har skyld i dette. Så langt har 
alle berørte, både de som er smittet og de som er nærkontakter, være superflinke, sier 
kommuneoverlegen. 
Nå oppfordrer hun alle om å ta følgende råd på alvor: 

• Unngå unødig aktivitet i grupper av 
mennesker. 
 

• Ikke ta noen sjanser ift smittevern. 
 

• Er du litt forkjølet eller føler deg syk, bli 
hjemme og  bestill testing.  
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For min egen del vil jeg understreke at jeg er stolt over den innsatsen alle ansatte, og 
spesielt de som er berørt direkte i de nevnte barnehagene, har lagt for dagen så langt 
denne uka. Deres innsats har i stor grad bidratt til å dempe unødig bekymring hos alle våre 
innbyggere. Dere fortjener en stor takk så langt, selv om jeg vet at det er mye som 
gjenstår. Ingen av oss kjenner morgendagen i så måte.  
 
På samme vis glemmer jeg heller ikke alle frivillige blant våre innbyggere som trofast stiller 
seg til rådighet når spesielle situasjoner og behov oppstår. Vi skal ta gode vare på denne 
frivlligheten.  
 
En spesiell honnør går også til alle dere som jobber med helse i kommunen. Dere har 
denne uka vist at Ørland kommune er beredt når situasjoner som krever en innsats 
utenom det vanlig oppstår. Dere har siden mars måned vært på tå hev for å takle det som 
måtte komme. Denne uka har dere alle bestått prøvene med glans. Men, jobben er langt 
fra over. Lykke til videre.  
 
 
 

 
 

Hilsen Emil Raaen,  
Kommunedirektør, Ørland kommune 

 
 
 
Følg med på hjemmesiden orland.kommune.no.  
Er du på Facebook? Om svaret er ja, trykk gjerne på «Liker» og følg Ørland kommunes profil på Facebook! 
 


