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През последните два дни се проведоха няколко срещи между общинската администрация и 

администрация за справяне с извънредни ситуации, за да преразгледат и подсигурят 

функционирането на текущите планове за действие в извънредни ситуации по отношение на 

коронавирус. Община Фрея провежда редовни срещи със специализираната здравна служба, 

областния управител и другите общини. 

Към днешна дата, в община Фрея няма установени случаи на коронавирус. 

Ако бъдат установени случаи на заболяване в общината, спешната администрация ще 

продължи да оценява допълнителни защитни мерки срещу вируса, като затваряне на 

училищата и детските градини. 

Съветваме жителите да поддържат добра хигиена, за да се предотврати инфекцията. Мийте 

ръцете си често със сапун или използвайте дезинфектант за ръце, ако нямате възможност да 

измиете ръцете си. Бъдете отговорни и предпазвайте онези, които са най-уязвими към 

заболяването. Също така насърчаваме гражданите да си останат вкъщи, ако имат симптоми на 

респираторна инфекция: кашлица, треска и др., независимо дали са пътували в чужбина или 

не. 

В допълнение, умоляваме гражданите да се запознаят с ограниченията, въведени за 

посетителите в старческия дом и общността във Фрея, които бяха въведени на 06.03.2020 г. 

Вижте новината: https://www.froya.kommune.no/aktuelt/viktig-informasjon-til-besokende-til-

sykehjem-heldogns-omsorgsbolig-og-oyeblikkelig-hjelp-dognplasser.7612.aspx 

Също така молим жителите да избягват да пътуват до райони с трайно разпространение на 

коронавирус. Следете актуалните съобщения от Института за обществено здраве (www.fhi.no). 

Що се отнася за събития и въпросите за това дали те трябва да се провеждат или не, молим 

организаторите да се консултират със следния уебсайт: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-

yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/, както и да 

се свържат с местния консултант в случай на съмнение/колебание. През тази седмица 

общината ще реши дали да издава местни указания относно организацията на мероприятия и 

събитията. 

Ако имате въпроси относно новия коронавирус, но не можете да намерите отговори на 

www.fhi.no, обадете се на телефона за обществена информация: 815 55 015.  

Ако подозирате, че може да сте заразени, обадете се на Вашия семеен лекар или на телефона 

на спешното отделение 116 117. 
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