Kjære næringsdrivende i Hol kommune
Gjennom ett og et halvt år nå, har vi stått sammen om å holde et solid nivå på lokal
smittevernberedskap. Det har uten tvil vært en viktig årsak til at vi har klart å opprettholde mange av
våre viktige servicetilbud, etter den første fasen av koronautbruddet i mars 2020.
Det går raskt mot en ytterligere gjenåpning av samfunnet vårt, og enda færre restriksjoner.
Men dette krever at vi alle står løpet helt ut. Det er fremdeles viktig å ha søkelys på det generelle
smittevernet, og å følge de rådene som kommer fra både nasjonale og lokale helsemyndigheter.
Sommerferien har allerede begynt for mange, og med nok et år med Norgesferie for de fleste, betyr
det at besøkstallene vil øke vesentlig utover. Det er veldig bra, men gir oss samtidig noen
utfordringer.
I Hol går vi nå inn i en kritisk fase av pandemien. Parallelt med gjenåpningen truer nok en ny
virusvariant å ødelegge for oss. Den nye varianten kjennetegnes av at den både er mer aggressiv og
at den rammer en bredere del av befolkningen – også de som er vaksinerte.
Vårt mål er at vi i hele sommer skal kunne ta imot alle våre gjester som normalt, og gi dem de
tilbudene de etterspør. For å klare dette er vi alle nødt til å fortsette den gode innsatsen litt til.
Vi ser dessverre at mange nå velger å tone ned smitteverntiltakene overfor både kunder og ansatte.
Vi håper at vi med denne anmodningen, kan få deres hjelp til å opprettholde et godt smittevern ut
sommeren.
På den måten kan vi sikre at næringslivet kan drive tilnærmet normalt gjennom sommeren, at
kommunen kan opprettholde et forsvarlig helsetilbud til både fastboende og gjester, og at vi kan få
fullført den viktige vaksineringen av befolkningen.
Det er ingen inngripende tiltak vi ber dere om å gjøre. Bare at dere gjør en fortsatt innsats med å
informere kundene på en god måte, og følge de viktigste smitteverntiltakene:
•
•
•
•
•

Holde avstand
Holde hendene rene (vaske eller sprite)
Holde seg hjemme hvis man føler seg syk
Ha godt synlige informasjonsplakater
Ha spritdispensere lett tilgjengelig ved inngangene

I tillegg råder vi på det sterkeste, at både kunder og ansatte i butikker og i varehus bruker munnbind.
Dette er et enkelt, men viktig forebyggende tiltak mot smittespredning. Vi får mange henvendelser
fra publikum som føler seg utrygge når de møter andre i butikker som ikke bruker munnbind. Dette
må vi ha respekt for, og ta på alvor. Vær så snille å videreformidle vårt råd om dette!
Med ønske om en trygg og god sommer!
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