Vurderer Korona-tiltak time for time
– Vi skal komme oss gjennom denne krisen. Men underveis må alle bidra, og vi blir alle
berørt, sier ordfører Theodor Bye i Marker.
Av Tore Robert Klerud
Alt dreier seg om korona-viruset om dagen. Ikke bare i Norge, men i hele verden. Og selvsagt også i
Marker.
– Det er naturlig at det blir slik. Noe tilsvarende har aldri skjedd, og ingen kunne forutse denne
situasjonen, eller hvordan den skulle håndteres. Men det viktigste er at vi ikke blir redde. Vi må tenke på
hverandre, og handle klokt, sier Bye.
Marker har, som andre kommuner, lagt alle oppgaver som kan utsettes til side. Akkurat nå er hovedfokus
å gjøre tiltak som gjør at dette «går over» så fort som mulig, og med minst mulig skadevirkninger.
I Marker ledes beredskapen av en gruppe fra den kommunale ledelsen, som består av ordføreren,
kommunalsjef Vidar Østenby, kommunalsjef Anne-Kari Grimsrud, rådmann Kjell Jogerud,
kommuneoverlege Golbon Sadrzadeh, virksomhetsleder familie og helse Bjørg Olsson og
virksomhetsleder omsorg Morten Aalborg. De møtes hver morgen for å oppdatere hverandre, og for å
diskutere konkrete tiltak som kan og bør gjøres. Dermed er oversikten god, og veien fra mottatt
informasjon til handling svært kort. Både politikere og administrasjon holdes stadig oppdatert, og
kommer også med innspill. Hele døgnet er i praksis «arbeidstid», og telefonen det viktigste
arbeidsverktøyet.

– Per nå er så vidt vi vet fremdeles ingen smittet i Marker. Det er nok mye på grunn av tilfeldigheter, og vi
er forberedt på at smitten kommer hit også. For de fleste vil det ikke være alvorlig, men nettopp av
hensyn til de mest sårbare må vi alle sammen gjøre det som må gjøres, og være kloke i vårt daglige liv,
sier han.
I praksis betyr det å tenke på å unngå smitte – kanskje i første rekke for at vi ikke skal spre den videre til
folk som er mer sårbare enn oss selv.
– Både god håndhygiene og det å holde avstand til de vi nødvendigvis møter på i løpet av arbeidsdagen
er enkelt å få til i praksis, bare vi husker på det. Og det er også kanskje de viktigste tingene vi kan gjøre for
å bidra til å stoppe, eller i hvert fall bremse smitten, understreker ordføreren.
I det hele tatt er det viktig at vi holder oss mest mulig for oss selv til dette
er over. Via telefon og sosiale medier på internett kan vi heldigvis
fremdeles opprettholde kontakten med andre, og det er viktig i disse
dagene.
– Bruk denne tiden til å ta en telefon til noen du skulle ha ringt for lenge
siden. Og vær glad for at du bor i Marker – takket være at vi har god plass
og ikke bor helt oppå hverandre kan de fleste av oss uten problemer ta
oss en spasertur hver for oss i det flotte vårværet. Det er sunt og
forfriskende i alle tilfeller, og kanskje enda mer godt for den psykiske
helsen i denne situasjonen. Vi trenger ikke bure oss inne,
bare vi tenker klokt, minner han om.
Også de som leder den kommunale beredskapen i Marker er opptatt av å basere sine tiltak på
informasjon fra offentlige kanaler, fra de som sitter så «høyt» at de har mest mulig samlet og helhetlig
informasjon om det som gjøres rundt oss både i Norden og i verden for øvrig.
– Alle får med seg at det flommer av sterke meninger om hva som bør gjøres, og ikke minst hva som blir
gjort feil, på internett i disse dagene. Det er gode tider for selvoppnevnte eksperter som kaster ut
meninger og teorier. Men det viktigste i en ukjent situasjon er at vi følger det samme regelverket alle
sammen. Hør på og følg anvisningene fra Folkehelseinstituttet og det du får gjennom offentlige
informasjonskanaler. Det er det som gjelder, og som vi alle MÅ følge uten å skape unødvendig bry for de
som er satt til å kontrollere at det blir etterlevd, poengterer Bye.
– På samme måte som man kan velge å ha både venstrekjøring og høyrekjøring i trafikken, kan begge
deler fungere. Men alt rakner hvis noen skal velge å oppføre seg forskjellig fra de andre, sier ordføreren,
og legger til at markingene så langt ser ut til å ha oppført seg eksemplarisk, og i tråd med de innførte
rådene og restriksjonene.
Også brukerne av hytter og campingplasser i kommunen har i stor grad etterkommet pålegget om å reise
hjem til den kommunen de er folkeregistrert i. Av hensyn til beredskapen er det viktig at vi holder oss der
hvor vi normalt skal være.
Hovedmålet med tiltakene er hele tiden å dra ut den forventede toppen av smittetilfeller over tid, slik at
helsevesenet kan ha kapasitet til å gi tilstrekkelig behandling etter hvert som de kommer.
– I disse dager er det både en fordel og en ulempe å være en liten kommune. Vi kjenner hverandre og kan
dermed lettere ta hensyn og være fornuftige for å begrense smitte. Samtidig har vi begrensede ressurser,
og derfor er det viktig at vi unngår å få alle smittetilfellene «på én gang», sier Bye, og roser i samme

omgang både de som gjør en fantastisk innsats både i helse- og omsorgsyrker, og de som holder
handelen, transporten og kommunikasjonen i gang.
For vi må fortsette å handle det vi trenger også
mens denne krisen pågår, og gjøre det vi kan for at
samfunnshjulene i Marker fortsatt skal gå rundt.
Ikke minst slik at vi fremdeles har tilbudene mest
mulig intakte når verden blir normal igjen.
– Mange vil merke konsekvensene av dette også
økonomisk. Her kommer stadig ordninger på plass
fra det offentlige for å avhjelpe situasjonen for folk.
I kommunen vil vi også hjelpe til så godt vi kan,
både mens dette pågår, og i ettertid, når ting
normaliseres igjen, beroliger ordføreren.
Han er glad for at det virker som at den gode dugnadsånden i Marker ser ut til å fungere godt også når
hverdagene krever litt ekstra av oss. Oppfordringen er klar: Har du lyst og mulighet til å hjelpe, meld deg
til tjeneste der hvor du kan bidra på beste måte!
– Det er i det hele tatt mye vi kan gjøre for å bidra, for å unngå å spre smitte, og for å opprettholde et
sosialt liv – om enn på nye måter. Vær kreative, vis hensyn, og ikke bidra til å skape unødvendige
utfordringer for de mange som har en veldig vanskelig arbeidshverdag mens dette henger over oss. Vi
skal komme oss gjennom dette. Situasjonen er helt ny og helt ukjent for oss alle, men vi kan også høste
mye nyttig lærdom av måten vi løser disse utfordringene på, avslutter Bye.

