
 

  

 
 

 

  

Referanse Dato 

2020/237-2 23.03.2020 

Informasjon til innbyggerne i Skjervøy kommune 

Kjære innbygger! 

 

Som dere alle vet er hverdagen vår blitt helt annerledes, og vi har vært nødt til å legge om mange 

av tjenestene våre. Vi legger om enten på grunn av smittehensyn eller at vi er nødt til å bruke mer 

ressurser på noe og mindre på andre.  

 

Alle tjenester eller tilbud som normalt er åpne for publikum, er nå stengt for fysisk oppmøte. Det 

gjelder kino, bibliotek, svømme- og idrettshall, rådhuset, NAV, m fl.  

  

Helsetjenester: 

Legekontor: 

Legekontoret er stengt for vanlige henvendelser og legetimer. Kun øyeblikkelig hjelp vil bli 

prioritert. Har du fått avtale om øyeblikkelig hjelp: Vent utenfor eller i bilen, så vil du bli 

hentet. Pårørende eller andre som må følge noen på legekontoret, skal vente utenfor eller i egen 

biI- ikke kom inn! Alle pasienter som er satt opp på time, vil bli kontaktet pr. telefon. Vi jobber 

med å få til video- og telefonkonsultasjoner. Informasjon om dette vil bli gitt på kommunens og 

legekontoret sin hjemmeside. 

 

Ergo- og fysioterapi: 

Avdeling for fysio- og ergoterapi er også stengt. De vil ta kontakt med sine pasienter pr. telefon, 

og vil gjøre sine vurderinger for hvilke pasienter som skal ha et behandlingstilbud. All 

hjemmebehandling avlyses. Alle berørte vil bli kontaktet pr telefon. 

 

Det er svært viktig at du IKKE oppsøker legekontoret eller avdeling for fysio- og ergoterapi!  

 

Har du behov for øyeblikkelig hjelp- ring legevakt på tlf 116 117. 

For Corona-relaterte spørsmål: ring 77 77 70 10 (Mellom kl 08-16) 

 

Helsestasjonen:  
Også for helsestasjonen vil det bli utsettelser og endringer av timer. Vi prioriterer 

barnevaksinasjonsprogrammet og nyfødte. Jordmor har også redusert virksomhet, men 

alle gravide som har timeavtale med jordmor vil bli kontaktet på telefon.  

 

Til barn og unge: Ta kontakt med på telefon, Messenger eller snapp. Vi hører gjerne fra deg og 

hvordan du har det! Kommunepsykologen vår kan du kontakte om du har det ekstra vanskelig. 

Ta kontakt med henne på tlf eller sms: 94846553. Hun er også på facebook, søk 

"kommunepsykolog i Skjervøy".  

 



  

 

Side 2 av 2 

 

Barn, unge og deres foreldre som har behov for samtale eller har spørsmål bes ta kontakt på tlf: 

77775575 eller 46882747 

Helsestasjonen er bemannet fra 10.00-14.00 

Barnevern: Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord har felles akuttberedskap i barnevernet, og kan nås 

på tlf. 41706140. Barnevernvakta er tilgjengelig mellom kl. 15.30 og 08.00 på hverdager, og hele 

døgnet i helger og på helligdager.  

Alarmtelefonen for barn og unge er døgnåpen. Tlf: 116111 

TU – tjenesten: TU-tjenesten tar ikke imot besøk fra familie og pårørende. Dette gjelder for 

både Solsikken omsorgs- og avlastningsbolig og Malenaveien 2&4. Dette gjelder inntil videre. 

Sykestue og Skarven sykehjem: Det er ikke anledning å besøke pasienter og beboere. 

Hovedinngangen skal kun benyttes av personell som jobber på bygget 

Skole og barnehage: 

Barnehagen og skolen har tilbud for de barna der foresatte har jobber som betegnes som kritisk 

samfunnsfunksjon eller for barn med særskilte omsorgsbehov. Den enkelte skole og barnehage 

gjør konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Kommunene er 

oppfordret til å ha en restriktiv praksis for å hindre smitte. 

 

I en tid hvor skoler og barnehager er stengt for de aller fleste, oppfordres Skjervøys befolkning til 

å ta vare på hverandre, ringe og bry seg om hverandre. Barn og unge som ikke lengre har den 

friheten og sosiale omgangen de er vante til, trenger nå voksne som er varme, rause og 

omsorgsfulle. 

 

Pris og betaling for barnehage/SFO i forbindelse med stenging: Faktura sendt ut med 

betalingsfrist 26.3. betales. Fakturering stoppes for april og så lenge situasjonen vedvarer. 

Barnehageavgift/SFO for perioden 13.3.-31.3.20 trekkes fra på første faktura som sendes ut når 

«normal-situasjonen» starter opp igjen.  

 

Registrering av personer i karantene: For å få best mulig oversikt over hvor mange personer 

som er i karantene, ber vi deg som er i karantene fylle ut et skjema som du finner på hjemmesida 

til Skjervøy kommune eller du kan ringe Coronatelefonen, 77 77 70 10. 

Kirka: Det blir ingen vanlige gudstjenester i kirka i påska, men det jobbes med alternativ over 

nett.  For ytterligere informasjon, kontakt kirkeverge / prest: tlf 41 21 98 69/ 97 03 73 06. 

Til slutt: Det nærmer seg påske, men denne påska blir annerledes. Det anbefales at vi ikke samles 

i større grupper. Bruk naturen og vær sosial uten at mange mennesker kommer sammen! Vi må 

alle gjøre det vi kan for å forhindre at Corona-smitten brer seg.  

 

Har du behov for hjelp til innkjøp o.l.: ta kontakt med Frivillighetssentralen, tlf 7777 5650 el 480 

30 159. 

Innbyggere på Arnøya: behov for hjelp til innkjøp o.l, ta kontakt med Norsk Folkehjelp, avd 

Arnøya, tlf 944 30 711 

Er du ensom og har behov for noen å prate med: ta kontakt med Røde Kors, avd Skjervøy på tlf 

915 60 979 

Med hilsen Cissel Samuelsen, rådmann 


