
Info fra Forbundslederen og litt nyttig stoff fra Folkehelseinstituttet 
 
 

Til lokallagene/-foreningene 

Sentralt 
Dessverre har det vært en økning i antallet smittetilfeller rundt om i 

landet den senere tiden, og det er lite som tyder på at dette vil stoppe 
opp med det første. Enkelte kommuner er definert «røde» pga. den 

forholdsvis høye smitteandelen. Til sammenligning er det jo slik at de som 
kommer fra "røde" land til Norge må i innreisekarantene i 10 dager. Vi bør 

av den grunn være veldig varsomme med å samle tillitsvalgte fra ulike 
deler av landet. Det er derfor mye som tyder på at lederseminaret 30.9-

2.10 blir kansellert. Så av den grunn; ikke bestill billetter til/fra 
samlingen. Forbundsstyret tar en beslutning 25.8, og sender dere 

ytterligere informasjon etter det. 
 

Lokalt 
Det er antakelig helt unødvendig å minne om nasjonale og lokale 

retningslinjer, men vi gjør det for ordens skyld. I tillegg vil forbundsstyret 
anmode om at det inntil videre ikke arrangeres lokale medlemsmøter/-

samlinger, men at dere avventer inntil situasjonen er noe mer avklart. 
Forbundsstyret er klar over at det er forskjeller i smittetallene i ulike deler 

av landet og i kommuner, men velger allikevel å gi et allment råd i disse 
tider. 

Forbundskontoret har hatt en samtale med lederen i Politiets 
Fellesforbund, og generalsekretæren i Pensjonistforbundet.  Begge 

organisasjonene har lagt seg på samme linje som oss. Som 
pensjonistorganisasjon har vi medlemmer som er i risikogruppen, noe 

som pålegger oss et særlig ansvar i vår sosiale aktivitet nå. 
Forbundsstyret kommer tilbake med ny informasjon og anmodninger så 

snart smittetallene går ned. 

 
Ha en fortsatt god sommer. 

 
For Forbundsstyret 

Bjørn Egeli/leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Fra Folkehelseinstituttet (trykk på lenkene) 
 

• Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask – 
råd og informasjon til befolkningen 

 

• Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge 
 

• Koronavirus og covid-19 på offentlig kommunikasjon 
 

• Anbefalinger knyttet til munnbind 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/renhold-og-hygiene/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/renhold-og-hygiene/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/koronavirus-og-covid-19-pa-offentlig-kommunikasjon/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/koronavirus-og-covid-19-pa-offentlig-kommunikasjon/
https://www.fhi.no/nyheter/2020/anbefalinger-knyttet-til-munnbind/

