Vedlegg til Vikenpakka (tiltak)

Gjennomførte koronatiltak
i Viken fylkeskommunes tjenesteområder
I tillegg til Vikenpakka for nærings- og samfunnsliv, har Viken fylkeskommune
allerede fattet en rekke tiltak for å delta i den nasjonale dugnaden for å hindre
og begrense spredning av koronaviruset og sikre at kritiske tjenester til
befolkningen kan opprettholdes best mulig og over tid.
Føringer fra nasjonale helsemyndigheter har hele tiden ligget til grunn for
iverksatte tiltak, samt den løpende dialogen med kommunehelsetjenesten i
de 51 Viken-kommunene hvor våre virksomheter er hjemmehørende.

Viken viser vei.

viken.no

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING:

VIKENS ANSATTE JOBBER HJEMMEFRA

Fra fredag 13. mars og frem til påske er all
opplæring på de videregående skolene flyttet over
på digitale arenaer. Elevene møter ikke fysisk på
skolen, kun minimum av ledere og ansatte.
Ansatte er ikke permittert, men jobber med å gi
alternativ, digital opplæring til elevene, enten fra
skolen eller fra hjemmekontor. Den respektive
skole organiserer den aktuelle opplæringen.
Det utvises stort engasjement og kreativitet for å
få dette til å fungere.

I tråd med helsemyndighetenes anbefalinger,
oppfordres Viken fylkeskommunes ansatte til å
jobbe hjemmefra så langt det er praktisk
mulig. Dette for i størst mulig grad å unngå
offentlig transport, og for å redusere smittefare
for dem som må møte fysisk på jobb.
Det praktiseres stor kreativitet og engasjement
i bruk av digitale kanaler til møter og samhandling
med interne og ekstern – og til å opprettholde
sosial kontakt.

TANNHELSE:
For å redusere risiko for koronasmitte blant
pasienter og ansatte er tilbudet på tannklinikkene
redusert og det er fattet en rekke særskilte tiltak.
Alle ordinære konsultasjoner er i første
omgang avlyst fram til påske. Informasjon er gitt
via sms-varsling. Personer med akutt behov for
tannhelsehjelp bes om å ta kontakt med sin faste
klinikk per telefon – ikke ved fysisk oppmøte.
Friske, ikke smittede pasienter som trenger akutt
tannhelsehjelp behandles på sin nærmeste
tannklinikk.
Det er opprettet tre tannklinikker i Viken, som
både private og offentlige klinikker kan henvise
koronasmittede pasienter videre til (Tune
tannklinikk i Sarpsborg, Hønefoss tannklinikk og
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst i Oslo).
Klinikkene blir operative så snart nødvendig
smittevernutstyr er på plass. Allerede oppsatte
avtaler på institusjoner og utadrettet folkehelsearbeid er avlyst fram til etter påske. Økt renhold og
fokus på håndhygiene.

SMITTEREDUSERENDE TILTAK VED
FYLKESHUSENE
På grunn av koronaviruset er fylkeshusene i
Drammen, Oslo og Sarpsborg stengt for besøkende
fra og med 16. mars og inntil videre. Kantinene i de
tre husene og i øvrige virksomheter er også stengt,
og det er innført en rekke smittereduserende tiltak
for øvrig.
REKRUTTERINGER OG ANSKAFFELSER
GJENNOM DIGITALE KANALER
For å hindre smittespredning vil Viken fylkeskommune sørge for at rekruttering til utlyste stillinger
i størst mulig grad avvikles digitalt. Dette gjelder
for tiden blant annet intervjuene til «Den store
lærerjakten». På samme måte sørger vi nå for at
flest mulig anskaffelsesprosesser kan holde
fremdriften ved å gjennomføre dem på.
KOMMUNIKASJON, DIALOG OG SAMVIRKE

KOLLEKTIVTRAFIKK:
Innen kollektivtrafikken er det innført en rekke
tiltak for å sikre smittevern både for sjåfører og
kundene og unngå å spre smitte generelt.
Tiltakene skal også bidra til å opprettholde
kollektivdriften over tid i en unntakssituasjon der
det er svært viktig å sikre at en slik samfunnskritisk
funksjon er operativ.
I tillegg til konkrete smitteverntiltak på bussene
og kommunikasjon av reiseråd til passasjerene,
er tilbudet redusert med en del avganger og ruter.
Dette gjelder hovedsakelig skoleavgangene.
Selskapene har likevel dialog med skolene for å
sikre at de som har behov for skyss blir ivaretatt.
Viken fylkeskommune utøver også sitt ansvar for å
sikre og tilrettelegge for en nødvendig og regionalt
tilpasset sivil transportberedskap i fylket, i
samarbeid med kollektivselskapene.

Viken viser vei.

For øvrig har Viken fylkeskommune kommunisert
og effektuert alle råd og føringer fra nasjonale
helsemyndigheter løpende. Vi har god dialog og
holder oss oppdatert på situasjonen gjennom
digitale møter i Fylkesberedskapsrådet og
samvirkekonferanser fra Hdir via DSB og andre
relevante beredskaps aktører.
Det har hele tiden vært prioritert å sørge for god og
sentralt koordinert kommunikasjon til
eksterne og interne målgrupper. Hovedkanaler har
vært nettsiden www.viken.no, de videregående
skolenes hjemmesider og Vikens fylkeskommunes
ansattportal. I tillegg har det vært jobbet aktivt og
tett mot linjelederne, for å istandsette disse til å
håndtere situasjonen best mulig i løpende samspill
sine medarbeidere

viken.no

