
NES
KOMMUNE

www.nes.kommune.no eller facebook

VIKTIG INFORMASJON
OM KORONAVIRUSET
Daglige oppdateringer får du på www.nes.kommune.no

Takk for at dere stiller opp på den nasjonale 
dugnaden.

Regjeringen viderefører alle tiltak til over påske.

Det betyr i praksis at både skoler og barnehager 
holder stengt, og samtlige endringer i virksom-
hetene videreføres.  Noen tiltak forsterkes, blant 
annet er føringene nå at vi skal holde to meters 
avstand til andre innendørs, og når vi er ute 
skal vi ikke være fl ere enn fem personer samlet. 
(Gjelder ikke familie eller de som bor i samme 
husstand).

Det er viktig at vi alle følger de råd som er 
gitt fra sentrale myndigheter og respekterer 
karantenebestemmelsene.

Vi vurderer situasjonen fortløpende og gjør 
nødvendige tiltak og endringer i tjenestetilbudet 
som følge av at kommunen må prioritere tiltak 
som sikrer liv og helse.

Hvordan komme i kontakt med saksbehandler
Alle våre publikumsmottak er midlertidig stengt, 
men telefonene betjenes som normalt. Ønsker 
du å komme i kontakt med en saksbehandler 
så send en e-post eller ring oss for å gjøre en 
avtale.

Adgangskontroll ved Nes sykehjem
Det er innført adgangskontroll ved Nes 
sykehjem. Dette for å ivareta smittevernet for 
pasienter som er sårbare for smitte. Besøk til 
pasientene blir i en periode ikke mulig. Dette 
gjelder pårørende, venner og bekjente.
Det fi nnes noen unntak.

Vi oppfordrer alle til å følge med på
informasjon fra Folkehelseinstituttet og
Helsenorge.
Dersom du ikke fi nner svar på det du lurer på, 
kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 
015 som har åpent hverdager 08.00-18.00 og 
helger 09.00-16.00 For oppdatert informasjon 
fra kommunen følg med på kommunes nettside 
www.nes.kommune.no og følg oss på facebook.

Hilsen ordfører Grete Sjøli,
og rådmann Jon Sverre Bråthen

FRA ORDFØRER OG RÅDMANN

KJÆRE INNBYGGERE

Tilsendt faktura gjeldende foreldrebetaling for 
mars skal betales som normalt. Alle vil få
refundert for mye innbetalt.

Utsendelse av faktura for april er utsatt inntil 
videre.

REFUSJON

BARNEHAGE OG SFO-PLASS

Nes kommune ønsker å kartlegge tilgjengelig 
helsepersonell med ulik type helsefaglig 
kompetanse.

Du kan registrere deg ved å sende en søknad via 
vår nettside.

Takk for at du er villig til å stille opp!

HAR DU LYST TIL Å BIDRA?

TIL HELSEPERSONELL

Vi har foretatt noen endringer på 
gjenvinningsstasjonen for å kunne opprettholde 
tjenestetilbudet mest mulig.

Åpningstid:
Mandag, tirsdag og onsdag og fredag
kl. 08.00-15.00, torsdag kl. 12.00-19.00.
Kun 3 kunder av gangen inne på gjenvinnings-
stasjonen. (Det kan bli kø).

Tilbudet med gratisbong utgår inntil videre. 
(all levering må betales for, gjelder ikke EE-avfall, 
farlig avfall ol.)

ESVAL

REDUSERT ÅPNINGSTID

Har du behov for å bruke internett, men ikke 
har tilgang hjemme? For eksempel til å betale 
regninger eller logge deg inn på o� entlige 
tjenester? Nes bibliotek åpner for timeavtale til 
nødvendig internettbruk daglig mellom kl. 8.30 
og 15.00. Kun en bruker er tillatt i lokalet om 
gangen, og maks 1 time pr person.

Ta kontakt med Nes bibliotek på tlf. 66 10 42 42 
eller på epost barnes@nes-ak.kommune.no for 
timeavtale. Det vil være begrenset mulighet for å 
få digital hjelp fra bibliotekansatte.

Nes bibliotek fi nner du både på Facebook og 
Instagram med fl ere daglige aktiviteter og 
oppdateringer. Følg oss gjerne!

HAR DU BEHOV FOR INTERNETT?

BIBLIOTEKET

VIKTIG INFORMASJON

KONTAKT OSS
Har du spørsmål om korona til oss i 
Nes kommune?

E-POST: 
Send oss gjerne en e-post: 
covid19@nes-ak.kommune.no.

TELEFON: 
Informasjonstelefon om korona (Covid-19) 
tlf. 66 10 44 44. Telefonen er betjent fra 
kl. 10.00- 17.00
Gjelder henvendelsen et akutt tilfelle 
ring 116 117 eller 113.

KIRKEN: 
Trenger du noen å snakke med?
Ring Nes kirkelige fellesråd, så setter vi deg i 
kontakt med en av våre prester eller diakon. Vi 
nås på tlf 63 91 12 80 hverdager kl. 8.00-15.30.
Man kan melde om ønske om samtale via epost 
post@kirkenines.no

Viser til www.kirkenines.no og facebook.com/
kirkenines for nettgudstjenester og informasjon 
om gjennomføring av dåp, vielse og gravferd i 
smittevernsperioden.

FRIVILLIGSENTRALEN: 
Vårt kontor i Amfi -senteret holdes stengt, men 
vi er tilgjengelig på telefon på hverdager mel-
lom 8.00-16.00 og forsøker å opprettholde de 
tjenester og tilbud med en-til-en-hjelp som 
tidligere.
Ta kontakt ved behov på
tlf. 406 06 426 eller
frivilligsentralen@nes-ak.kommune.no

MØTEPLASSER PÅ NETT

DIGITALE TILBUD
NES DIGITALE UNGDOMSKAFE PÅ DISCORD
Åpent fi re kvelder i uka fra mandag til torsdag.
Her vil vi ha åpen sosial møteplass hvor 
ungdomsarbeiderne er på plass.
Det blir konkurranser, småprat og livekonsert.

GAMINGARRANGEMENT (STEAM)
Tirsdag og torsdag fra kl. 17.00 -21.00.
Ungdomsarbeidere er med.
Mer detaljer og klokkeslett fi nner du på 
facebooksiden Nes ungdomscafe.

SERVICETORGET

RÅDHUSET 
Rådhuset er stengt for besøk. Vi nås på 
tlf. 66 10 40 00 åpent fra 08.00-15.00. 
I påsken holder vi stengt. 

Publikumsmottaket er stengt og familiens hus 
har redusert aktivitet
Ta kontakt ved behov, på tlf. 66 10 45 00 
i tidsrommet kl. 08.00-10.00 og 13.00-15.00.

BARNEVERN
I akutte situasjoner kontakt vår vakttelefon 
tlf. 469 22 044 (kl 08.00-15.00)
Ved akutte situasjoner utenfor kontortid og i 
helgen kontakt barnevernvakten på 
tlf. 64 99 32 70 eller Alarmtelefon for barn og 
unge tlf: 116 111 som er døgnåpen.

REDUSERT AKTIVITET

FAMILIENS HUS

TA ANSVAR FOR
FELLESSKAPET!

Vi kan bare løse dette sammen
– med kaldt hode og et varmt hjerte.

Vi tar forbehold om endringer, og
nes.kommune.no vil oppdateres daglig. 

FORBEHOLD

ENDRINGER

HAR DU POST TIL KOMMUNEN?

BREVPOST
I den situasjonen vi er i nå, så har vi et ønske og 
behov om at du sender oss dette digitalt. 
Vi ønsker mest mulig digital postforsendelse,
se www.nes.kommune.no for mer informasjon. 


