
 
 

 
 

God påske ! 

 

Jeg vil med dette få ønske alle våre innbyggere og påskegjester en 
riktig god påske. Palmehelga gikk jo fint og vi fikk bra vær med 
massevis av folk ute i naturen.  
En ekstra takk til IL Stormfjell som lager fine skiløyper på fjellet. 
 
Jeg vil oppfordre dere til å ha disse tre smittevernrådene i tankene: 
 

• Ha minst mulig sosial kontakt 

• Hold avstand 

• Følg smittevernreglene i din kommune 
 

De nasjonale tiltakene som kom forrige uke gjelder selvfølgelig også i påskeferien.  
Og uansett hvor den tilbringes. Det er viktig at vi reiser så lite som mulig og møter så få 
som mulig for å hindre at smitten sprer seg. 
 

• Vi fraråder altså ikke reiser til hytta – men reis bare med egen husstand. 
• Du bør ikke dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. 
• Anbefalingen om å bare ha besøk av to personer og å holde to meters avstand 

gjelder både hjemme og på hytta. 
• Anbefalingen om å unngå steder der mange mennesker samles gjelder både på 

fjellet og i bygda. 
• Munnbind skal brukes der det er vanskelig holde to meters avstand. 
• Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk og test deg ved minste mistanke. 
• Hold deg hjemme hvis du er i karantene eller venter svar på koronatest. 

 
For mere informasjon om gjeldene smitteverntiltak se: www.helsenorge.no 

 

Kos dere ellers så godt som mulig, hilsen: 
 

Andre Kristoffersen 

Ordfører



Legetjenesten i Beiarn i påsken 
 

Beiarn legekontor har åpent: 
 

Mandag  29. mars 08:00 - 15.45 
Tirsdag    30. mars 08:00 - 15.45 
Onsdag   31. mars 08:00 - 12.00 

 
Koronatelefonen har samme åpningstid: 913 27 100 
 
Det vil være lege på vakt i Beiarn gjennom hele påsken. Ved symptomer på 
luftveisinfeksjon, og bekymring for å være smittet av korona er det mulighet å få ta 
test alle dager i påsken.  
Da ringer du 116 117 og får avtale hos vakthavende lege.  Grunnet høytiden må du 
påregne at det kan ta lengre tid å få svar. Vi minner om at alle som har tatt test skal 
være i karantene inntil testresultat foreligger.  
Resultatet finner du ved å logge inn med bankID på Helsenorge.no 
 
Legetjenesten i Beiarn oppfordrer alle til å følge de nasjonale smittevernrådene med å 
holde avstand og ha få kontakter over tid - maks 10 sosiale kontakter per uke! 
Vis omsorg, særlig med de aller nærmeste og de som er alene.  
 

 
God påske fra alle oss på legekontoret 

 

Endringer besøksrutiner – Beiarn sykehjem 

 

• Besøk må avtales på forhånd. Kontakt Beiarn sykehjem for å avtale besøk på 

telefonnummer: 948 63 073 eller 948 69 807 

• Max 2 besøkende pr. besøk 

• Det er kun anledning til å besøke en beboer av gangen. 

• Munnbind skal brukes fra inngangsdøra og inn på beboer sitt rom.  

 

            Endringene gjelder i fra 25.03.21 



 Oppvekst og kultur 
Barnehage og skole fortsetter på gult nivå   

Barnehagen har åpent mandag 29. og tirsdag 30. mars kl 07:30 - 16:00.  

Onsdag 31.mars kl 07:30 – 12:00 

Fritidsklubben har dag-åpen klubb for mellomtrinnet tirsdag 29. mars kl 12:00 – 14:30.  

Tur til Vestvatn alpinanlegg for ungdomstrinnet mandag 29. og tirsdag 30. mars. 

Barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner. 

Biblioteket er åpent onsdag 31. mars kl 08:00 -12:00. Ved bestilling av bøker i løpet av tirsdag 

30. mars så kan bøkene leveres på bensinstasjonen på Trones og hentes der.  

Treningsstudio er stengt. Kino stengt. Bassenget er stengt.   

Unntak for fysioterapi og pasienter med spesiell avtale. 

Kulturelle arrangement og aktiviter på fritiden:  

Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses.  

Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene: 

• Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser. 

• Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer. 

• Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste 

plasser.  

Coop Prix (Beiarn) 
Vi ønsker å gjøre påskehandelen så trygg som mulig for alle, også hyttegjester. 
Derfor tilbyr vi nå alle våre kunder "klikk og hent". 
 
• Bestill varer på e-post: beiarn.prix@coop.no 
• Kontaktløs betaling med Vipps eller Coopay. 
• Vi avtaler hentetidspunkt. 
• Du henter dine varer - ferdig pakket, utenfor butikken. 

 

Nye Beiarn Turistsenter 
911 51 156 

Beiarn kro og hotell 
915 52 664 

 
Åpningstider for takeaway i påska: 

 

Torsdag 1/4  15:00 – 20:00 Torsdag 1/4  11:00 – 18:00 
Fredag   2/4 15:00 – 20:00 Fredag   2/4 11:00 – 20:00 
Lørdag   3/4  15:00 – 20:00 Lørdag   3/4  11:00 – 20:00 
Søndag  4/4  15:00 – 18:00 Søndag  4/4  11:00 – 18:00 



 


