
Informasjon i forbindelse med korona-situasjonen 

Myndighetene har i dag innført strenge tiltak for å hindre covid 19 i å spre seg videre i 
Norge. Blant annet stenges alle landets skoler og barnehager, fra barneskole, videregående 
skole, høyskoler og universitet. Kulturtilbud, idrettsarrangementer, treningssentre, 
svømmehaller og en del serveringssteder vil stenges. Alle oppfordres til å unngå fritidsreiser. 
Disse tiltakene vil foreløpig iverksettes fram til 26.3.2020. 
De oppfordrer oss alle til å være med i en dugnad for å hindre smitten i å spre seg. Kanskje 
du ikke selv er redd for å bli smittet, men vi må ta smittevernoppfordringene på alvor for 
deres skyld som har underliggende sykdommer eller har mennesker i sin familie som de er 
bekymret for.  
 
Følg smittevernregler 
Det er helt avgjørende at alle følger elementære regler for god hånd- og hostehygiene på 
kontoret. Host i armhulen eller aller helst i et tørkepapir som kan kastes. Dispensere med 
antiback er bra, men det aller beste og mest effektive er å vaske hendene godt og ofte. Se 
plakaten Smittevern. Unngå klemming og all fysisk kontakt, og det anbefales at det skal være 
en meters avstand mellom oss når vi er til lunsj, har møter etc. Vi skal ikke ta på hverandre, 
men vi skal ta vare på hverandre, som statsministeren sa i dag.  

Hjemmekontor 
Vi oppfordrer i dag ansatte til økt bruk av hjemmekontor. Dette forutsetter klarering med 
nærmeste leder og at jobben kan gjøres hjemmefra. Kontoret er i drift som før, og 
stabsmøter og komitemøter går sin gang hvis ikke annet er avtalt, men vi følger 
smittevernregler, holder avstand og vasker oss på hendene. Økt bruk av digitale 
møteverktøy kan også vurderes. De som har bærbar PC, skal ta den med hjem daglig i tilfelle 
det kommer ytterligere innstramninger.  

De av dere som ikke bor i gå-avstand til kontoret og ikke kan jobbe hjemmefra, skal heretter 
ha førsteretten til å bruke parkeringsplassene i gården hvis dere har bil.  

Hva med småbarnsforeldre som må være hjemme? 
Dere som er småbarnsforeldre må finne løsninger i forhold til barna. De som kan jobbe 
hjemmefra, kan gjøre det. De som ikke kan jobbe hjemmefra og må være hjemme, må ta 
dette opp med sin leder. I første omgang kan man bruke «syke-barn» dager, og det er mulig 
at regjerningen utvider bruken av slike dager. Myndighetene antyder også at det kan være 
snakk om omsorgspenger, men dette kommer det nærmere informasjon om i løpet av de 
neste dagene. Vi følger de regler som gjelder ellers i samfunnet i forhold til de økonomiske 
sidene knyttet til dette.  
 
Forkjølelse og sykdom 
Er du forkjølet, men i stand til å jobbe, så ta kontakt med din leder og avklar om du kan 
jobbe hjemmefra. Dersom du blir syk, meld fra til leder og bli hjemme inntil du har fått 
avklart helsesituasjonen (vanlige regler for egen/sykemelding gjelder). 
Hvis du er i en risikosituasjon og tenker at du burde være hjemme, men ikke har mulighet til 
hjemmekontor, er det en mulighet å gå til fastlegen for å få vurdert sykemelding.  
 
 



 
Informasjon i organisasjonen 
Normisjon har sendt ut en informasjon til alle regionledere og pastorer i organisasjonen om 
den aktuelle situasjonen. Regionårsmøtene blir avlyst fram til mai, og vi oppfordrer bl.a. til å 
risikovurdere alle andre arrangementer og vurdere om de skal avlyses.  

Viktig oppfordring fra Intility 
Intilitiy har nå svært mange brukere som befinner seg på hjemmekontor. Fordi det krever 
stor kapasitet for dem, ber de alle som har mulighet til det om å la sin PC stå pålogget hele 
døgnet og kun låse den (benytt Win+L på PC, på Mac: Command – Control - Q) når den ikke 
brukes. Dette vil blant annet redusere eventuelle påloggingsproblemer til sentrale tjenester 
og bidra til at program- og sikkerhetsoppdateringer blir rullet ut på en så effektiv måte som 
mulig. Husk imidlertid å restarte PC-en når systemet varsler deg om det. 

Karantene 
Noen av dere på kontoret er i den situasjon at dere har vært på reise utenfor Norden etter 
27.februar. Dere skal ifølge reglene nå være i 14 dagers karantene.  

Følg med 
Vi vil oppfordre dere til å følge med og holde dere oppdatert på de påbud og forbud som 
kommer fra myndighetene. Normisjon følger situasjonen tett og vil komme med ny 
informasjon når det er noe å melde.  

Beredskapsgruppe 
Normisjon har opprettet en beredskapsgruppe i forbindelse med konrona-situasjonen, som 
består av Generalsekretær, internasjonal leder og personalleder. Her på huset er Mari-Anne 
kontorleder, så hun vil også være en del av beredskapsgruppen for kontoret her. Har dere 
spørsmål, kan dere henvende dere til nærmeste leder eller Mari-Anne.   

La oss be for situasjonen både her i landet, men ikke minst i våre samarbeidsland, hvor de 
ikke har samme tilgang på helsetjenester som vi har.  

På vegne av beredskapsgruppa  

Else Kari 
Personalleder 

 

 


