
 

 

 

INFORMASJON TIL DEG FRA 
LAVANGEN KOMMUNE 

 
 
Vi arbeider for å begrense koronasmitten mest 
mulig. 

Vi hjelper til med å organisere hjelp til å handle matvarer. Tilbudet 

gir vi til eldre, personer i karantene og personer i risikogruppen. 

Handledager: Mandag, onsdag og fredag.  

Bestilling av varer: Ring ordfører Hege på tlf. 412 38 876 mellom kl. 

09.00 og kl. 13.00.  

Frivillige kjører varene hjem til deg samme dag som du bestiller. 

Varene leveres på din trapp, og oppgjør for varene gjør du med Vipps 

eller Coopay. Andre muligheter for oppgjør kan evt. avtales med 

Hege.  

 

 

 

Karanteneregler:  

Kommer du hjem til Lavangen etter tur i utlandet, eller tur sør for 

Nordland etter 09. mars, skal du i karantene i 14 dager hjemme hos 

deg selv.  

Er du frisk kan du være ute, men du skal være alene, og du må holde 

avstand til andre.  

Du skal IKKE gå på butikken, ta buss/taxi eller oppsøke andre folk 

disse 14. dagene.  

Pr. 18.03.20 er det 3 personer smittet i Lavangen kommune 

 

 

 

Hold avstand til 
hverandre 

 

God håndhygiene. 
Vask hendene ofte 

 

Ikke vær mange 
sammen, fester 

unngås 

 

Er du i karantene? 
Meld fra til 
kommunen 

 

Symtomer på 
koronavirus? Ring 

lege 

 

 

Lavangen kommune  

Tlf. 77 17 65 00 922 11 415 

(09.00 – 15.00) 

Legekontoret: 77 17 40 00 

Legevakt: 116 117 

Koronatelefon: 400 07 218 

Nasjonal koronatelefon: 

815 55 015  

 

 
 
 
 



 

Eldre og hjemmehjelp: 

Begrens besøk. Ha kontakt med hverandre pr. telefon.  

Har du hjemmehjelp?  Vurder om du har behov for hjemmehjelp i denne tiden, eller om du har noen 

nære som kan ta disse oppgavene. Det er en fordel om hjemmehjelpen kan redusere antall hus som 

besøkes, for å begrense smittespredning. I de tilfeller hjemmehjelpen utfører oppgaven skal det være 

tilgjengelig flytende såpe og tørkepapir for håndvask.  

Det er viktig at omsorgstjenesten får informasjon dersom det er mistanke om korona eller luftveis-

infeksjoner. 

 

Lavangen sokn: 

Lavangen menighet samarbeider tett med kommunelegen og Lavangen kommune om tilrettelegging 

av aktiviteten.  I den nærmeste fremtid er alle gudstjenester, andakter, undervisning og trosopplæring 

avlyst i Lavangen.  Konfirmasjonsgudstjenesten flyttes til høsten.  

For dem som likevel ønsker dåp, så kan kirken legge til rette for små dåpsseremonier hvor kun den 

nærmeste familien er til stede.  Ta kontakt med soknepresten for nærmere avtale. 

Begravelser gjennomføres, men det legges begrensninger.  Det som gjelder pr.18. mars er følgende: 

Det settes et tak på maks 50 deltakere, inklusive ansatte og begravelsesbyrå ved begravelser. Maks 

grensen kan bli redusert.  Det gjennomføres smittetiltak i kirka for å gjennomføre seremonien med 

minst mulig risiko for smitte.   

Mye av oppfølging og samtaler vil fra kirkens ansatte sin side være pr. telefon eller med elektronisk 

kommunikasjon.  Se også Lavangen menighet på Facebook.  

For kontakt med Lavangen menighet, ring kirkeverge Tonje Østvik på tlf. 928 22 218 eller sokneprest 
Stig Kaarstad på tlf. 472 82 892. Eller ta kontakt på mail: post.lavangen@kirken.no 
 

 
 
 
Trenger du hjelp til brøyting/strøing?  

Tjenesten kan kjøpes hos: 

Lavangen Maskin, Stian Mevåg tlf. 907 79 849.  

Jonas Sæbbe tlf. 919 04 458 

 


