
Tid for innhøsting 

Kommunestyrerepresentantene og administrasjonen i  
Bindal kommune kurser seg. 

Informasjon om  
koronautbruddet 

Fra slutten av februar har Norge vært i en  
unntakstilstand pga koronaviruset.  

 
Også i Bindal er det innført strenge  

bestemmelser for karantene og hvordan folk  
skal opptre. Alt av arrangementer, kulturliv  
og idrettsaktiviteter er avlyst inntil videre. 

 
Denne informasjonen er spesielt rettet mot folk 

som ikke har tilgang på nyheter på nett. 
 

På Bindal kommune nettside ligger mer utfyllende informasjon om  
karantenebestemmelser og om hvordan kommunale tjenester blir  

påvirket av koronautbruddet. 

Informasjon fra Bindal kommune 



Utgiver:  Bindal kommune 
     Bindal Rådhus 
  7980 Terråk 
  Tlf 75032500 
E-post:  postmottak@ 
  bindal.kommune.no 
Internett: www.bindal.                                
  kommune.no 
Ansvarlig  
redaktør: Knut Toresen 
Redaksjon: Jens Christian Berg 
 
 

Rådhuset er stengt, men  
telefonen 75032500 er  
betjent fra kl 0800 til 1545. 
 
Bindal folkebibliotek  
er dessverre stengt.  
Bruk appen BookBites der  
du kan låne e-bøker. 
 
Legekontoret 
Legekontoret tlf 75032560 
 
Nasjonalt legevaktnr:  
tlf 116 117. 
 
Øyeblikkelig hjelp tlf 113. 

  
 

Denne informasjonen ble sendt  
ut 26. mars 2020 
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Avlyst og stengt 
 

Inntil videre er alle vanlige aktivite-
ter i samfunnet avlyst eller utsatt.  
 
 Rådhuset og folkebiblioteket 

er stengt 
 Sykehjem og bofellesskap er 

stengt for besøkende 
 Skolene og barnehagene er 

stengt. Det samme gjelder  
kulturskolen og voksenopplæ-
ringen 

 Idrettshaller og basseng er 
stengt 

 Alle treningssentre, frisører 
osv holder stengt 

 Bygdekino, konserter, 
øvinger, treninger er avlyst 

 Kommunale lokaler leies  
ikke ut 

 Frisører og fotpleie holder 
stengt 

Noen råd for å forebygge smitte: 
 

 Hold avstand til andre  
 Unngå håndhilsing, kyssing og 

klemming 
 Begrens antall personer du får be-

søk av, maks 5 
 Vask hendene ofte og grundig 

 Ikke host eller nys på andre 
 

Råd og tiltak for befolkningen generelt 
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Trafikksikker kommune 
Kjære bindalinger 
Godt å se at vi står sammen og takler vår verste krise 
i fredstid. 
 
Vi står alle overfor en kritisk situasjon, som vi for få 
uker siden ikke kunne se for oss skulle ramme oss så 
hardt. Det er gjort store inngripende tiltak i vår hver-
dag, skoler og barnehager er stengt, mange sitter i 
karantene og andre har måttet gå fra jobbene sine. 
 

Takk til alle ansatte som står på døgnet rundt for at våre innbyggere skal 
føle seg trygg, sikre gode tjenester og forebygge smitte. Vi har alle et 
felles ansvar for å hindre smitte ved at alle overholder karantenebestem-
melsene i kommunen. 
 
Jeg har forståelse for at mange er engstelige på grunn av alder og helse-
messige årsaker, da er det ekstra viktig at vi andre viser hensyn og gjør 
det vi kan for ikke å bli syke, med fare for å smitte andre. 
Mange føler ensomhet ved å sitte alene. IKKE gå på besøk, men ta en 
telefon og slå av en prat. 
 
Næringslivet er virkelig satt på prøve. Mange har gjort store investe-
ringer i turistbransjen og vil tape masse penger, da de ikke får ta imot 
turistene fra inn og utland.  
 
Bindalingene er kjent for stort pågangsmot og det har dere vist ved den-
ne hendelsen. 
 
Takk til alle dere som melder dere for å gjøre en ekstra jobb for å ta vare 
på våre innbyggere, enten det er innen helse eller sørger for mat til de 
som ikke kan gå i butikken. 
 
Kjære bindalinger  «V I SKAL STÅ HAN AV », jfr. sangen til Julie Vi-
kestad Olsen 
 
Vennlig hilsen  
Britt ordfører 
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Sitter du i karantene og trenger handlehjelp? 

Bindal frivilligsentral kan bistå med frivillige som kan handle for deg 
hvis du er i karantene, eller slå av en prat på telefonen, hvis du ønsker 

noen å snakke med. 

 Kirken i Bindal har bestemt følgende: 

I samråd med kommuneoverlegen i Bindal, blir alle gudstjenester i 
Bindal framover avlyst. Det innbefatter også dåp, andakter og 

andre kirkelige arrangementer i Bindal. Dette innebærer at Tårn-

agentdagen 22. mars, barnekorøvinger og konfirmantundervisning 

også avlyses. Konfirmasjoner er utsatt til høsten. Begravelser blir 
gjennomført med maks 10 personer fra nærmeste familie tilstede.  

Vi vil forsøke å overføre direkte noen gudstjenester framover via 

Facebook. Følg med på vår Facebook-side. 
Årets fasteaksjon blir digital. Du får ikke besøk av bøssebærer på 

døra. Vi oppfordrer til å gi ditt bidrag via Vipps nr. 2426. Se også 

vår innsamlingsaksjon på Facebook.  

Pauluda Granli   Bindalseidet,  tlf 913 52 577 Ringevenn 
Steinar Vikestad   Bindalseidet,  tlf 482 82 760 Ringevenn 
Brit Lilleheil   Bindalseidet,  tlf 951 66 826 Ringevenn 
Unn Heidi S. Hamnes  Bindalseidet,  tlf 959 94 692 
Sverre Bøkestad   Horsfjord,   tlf 992 36 832 
Odd Knoph    Terråk,   tlf 907 49 393 
Steven Nilsen  Terråk   tlf 971 05 864  
Lilly Brekkvassmo  Helstad,   tlf 456 07 818 Ringevenn 
Gudrun Fossem   Åbygda,   tlf 907 01 765 Ringevenn 
 
Unn Heidi Sevaldsen Hamnes er kontaktperson for Bindalseidet  
sanitetsforening, som kan bistå ved handling. Du kan også ring Paula 
Lindrupsen på tlf 948 11 116 hvis du trenger hjelp. 
Du kan bestille varer fra Coop Marked Bindalseidet på tlf 75 03 13 22 
eller Coop Marked Terråk, på tlf 75 03 40 00. Oppgi ditt medlemsnum-
mer og navn og adresse. Du kan også bestille fra Joker Bogen, på tlf  75 
03 16 32. 
Når det gjelder betaling for varene, har Coop løsninger for Vipps og 
Coopay. På Joker Bogen kan betaling ordnes etter avtale. 


