
Kommentar

Italienere og kinesere bodde på pasienthotell i Tromsø:
Viser hvor naive og tafatte vi nordmenn kan være

Av  Helge Lurås  - 5. mars 2020 | 21:06
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Onsdag skrev Nordlys om pasienter som reagerte på at det var turister, deriblant kinesere og

italienere, som lå på Pingvinhotellet, som er et pasienthotell drevet av Universitetssykehuset i

Nord-Norge (UNN). Først da tok UNN og beordret alle turister vekk fra hotellet.

På dette hotellet ligger blant annet kreftpasienter. Det har vært kjent i mange uker, og er jo

også kjent fra in�uensaviruset, at allerede syke mennesker er mer utsatt for alvorlige

tilstander og å dø av coronaviruset. Likevel agerer altså ikke sykehuset og tar sine

forholdsregler.

Itromsø skriver at «Førstkommende lørdag lander et charter�y fra Milano i Tromsø. Selv om

FHI tidligere denne uken har frarådet reiser til Nord-Italia.» Ifølge lufthavnsjefen er dette det

fjerde og siste �yet i en serie på �re �y som har kommet fra Milano den siste tiden. Han sier

videre at de «følger Folkehelseinstituttets anbefalinger og har kontakt med

kommuneoverlegen.»

annonse

Men turistene får altså ankomme.

«Hva i all verden har turister fra Kina, Italia og resten av kloden på et sykehushotell å gjøre,

gitt den overhengende smittefaren nå?» spør kommentator Tone Angell Jensen i Nordlys om

situasjonen.

Og hun er ikke alene om å reagere. I kommentarfeltene på Resett og i VG har folk reagert i lang

tid på norske myndigheters manglende tiltak mot coronaviruset. Politiske og helsefaglige

myndigheter virker å ta lett på det.

«Mens SAS har innstilt �yvningene til Nord-Italia,fortsetter fullstappede charter�y fra

Milano å deise ned på Tromsø lufthavn. (…) Samtidig valser turister fra Kina, Italia og resten

av verden inn og ut av pasienthotellet på sykehuset, med fare for å smitte alvorlig syke

mennesker med koronaviruset. Paradoksene står i kø, og viser hvor lite forberedt vi egentlig

er på situasjoner som den korona-epidemien medfører,» skriver Jensen.

annonse

Hva er årsaken?

Det er sannsynligvis en rekke forhold som fører til denne situasjonen. En av dem er at

nordmenn er så vant til trygghet at vi knapt har noen mental beredskap for alvorlig fare. Vi

kan ikke få oss til å tro på det.

En annen ting er nok den norske hø�igheten. For vi kan jo ikke stenge grensene våre for folk

som er på reise og ønsker å komme hit. Selv ikke når vi vet de utgjør en forhøyet smitterisiko.

Slik sett minner denne situasjonen litt om tafattheten i forhold til migrasjon og innvandring.

Også der vet vi objektivt sett om de økte forekomstene av problemer og farer det vil medføre,

men vi får oss ikke til å stenge grensene.

Når WHOs eksperter kom tilbake fra fact �nding i Kina i slutten av februar, var de dypt

imponert over den kinesiske handlekraften (les rapporten her). Det hadde trolig hindret at

hundretusenvis av mennesker var smittet av coronaviruset, og det hadde dermed reddet

tusenvis av menneskeliv. De kinesiske tiltakene er bare muliggjort av et totalitært politisk

system og en overvåkningsteknologi som gjør det mulig å spore folks bevegelser gjennom

mobiltelefonene, samt av en befolkning som er vant til disiplin og som opptrer i kollektivets

interesse.

Les også: Podkast Ep 27 – Det totalitære Kina slår Vesten i coronarespons – det vil ikke gå

ubemerket

annonse

Til vanlig kan vi være glad for å leve i mer individualistiske og avslappede Norge, men vi

kommer til å betale en pris for det nå som vi møter en epidemi av en smittsom virussykdom.

Det �nnes handlekraftige unntak i et hvert samfunn, også i Norge, men som generalisert

observasjon er det tydelig at norsk samfunn og atferdskultur simpelthen ikke særlig ideell for

å gjøre de tiltak som nå er nødvendig. Og norske myndigheter speiler dessverre dette til fulle.

Bare det siste døgnet har vi 30 nye tilfeller registrert. De norske tallene på 86 smittede er høye

i forhold til andre europeiske land og indikerer at myndighetene har reagert for sent.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en
motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
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Kjøp Helge Lurås sin nye bok her!

Helge Lurås

Redaktør - helge@resett.no
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Peter Johan Olavsen • for en time siden • edited

• Svar •

Det er rett og slett ufattelig at de som er ansvarlig for alle disse fradesene ikke mister jobb
og blir puttet inn.

 22△ ▽
Ulf Olsen • for en time siden

• Svar •

Er ingen grunn til å være overrasket over tafatte norske myndigheter. "Vi" vet at dem ikke
duger og og lever i sin egen lille boble og de naive "dumskallene" får bare ta
konsekvensene av det.

 13△ ▽
Ellinor Nerbø • for en time siden • edited

• Svar •

Går det an å være sÅ inn i granskaugen DUM???
 13△ ▽

R.Skadsem, Selvstendighetspart • for en time siden

• Svar •

Å vise til at det offentlige skal representere Nordmenn generelt tar jeg som forsøk på hån.
Like morsomt som påstanden at de som styrer Norge er kremen av befolkningen.

 11△ ▽
Kjell Pettersen • for en time siden • edited

• Svar • En annen person skriver …

Burde nok hatt flere direktører i FHI, nå er det bare en åtte-ti stykker, og så må de ha
høyere lønn, det har jo sånt ansvar....
Og så har vi helsedirektoretet og helsedepartementet....
Er vel samme som 22.Juli, helt totalt tafatt, en haug med nolduser som skylder på
hverandre.

"Kinesere i Norge mener nordmenn ikke tar koronasmitten på alvor"
https://www.nrk.no/norge/ki...

 9△ ▽
Knut • for en time siden • edited

• Svar •

Kva no om ein - eller fleire - av dei innlagde pasientane er smitta?

Og - med tanke på at dette truleg er personar med nedsatt immunforsvar m.m.
(kreftpasientar, m.a.) - kven har då ansvaret?

 8△ ▽
Himmelstormer • for en time siden

• Svar •

Jeg gir meg ende over. Men sånn går det, når folk bare ser på NRK:
 6△ ▽

Per Patriot • for en time siden

• Svar •

Hva kan man vente nå vi har en minister som tror at gresshoppesvermer i India skyldes
for lave priser i bomringen rundt Oslo. Det er ingen grunn til å klage på politikerforakt.
Den burde vært mye større.

 7△ ▽
Elev • for en time siden • edited

• Svar •

Gløym heller ikkje profittjaget som ei årsak. Desse turistane betalte jo for å reisa til Noreg.
Var det kanskje SAS som hadde lokka dei med at den skandinaviske draumen er litt
italiensk òg og flaug dei opp hit? :-)

 6△ ▽
gunhild gunheim • for en time siden

• Svar •

Det er skremmende hvordan et land kan forandre seg til det negative på grunn av (for)
stor velstand! Denne norske godtroenheten og likegladheten mangler sidestykke. I stor
grad tror jeg det kommer av rikdommen.
Men at myndighetene ikke har mer vett og ansvarsfølelse, det er både skandaløst, og
veldig skremmende. Folkehelsa er det viktigste av alt. Denne regjeringen må gå av!

 4△ ▽
Scott Johansen • for en time siden

• Svar •

Et offentlig sykehushotell som praktiserer det offentliges ledelsesfilosofi foretaksmodellen
med produksjons og målstyring, hvor profitt trumfer all sunn fornuft.

 4△ ▽
Skeptiker • for en time siden

• Svar •

Dette er jo helt hinsides sløvt! Hvorfor ikke la de italienske turistene overnatte inne på
sykehuset når vi først er i gang?

 3△ ▽
Vantroende • for en time siden

• Svar •

Finnes det ingen nedre grense for norsk udugelighet blant offentlig ansatte ??? Det må
være totalt tomrom mellom ørene på samtlige mennesker i forvaltningen av dette landet.
Hvor er doktor Gilbert som pleier å flagge alle katastrofer når de skjer i Palestina/Israel
???

 3△ ▽
Olsen • for en time siden

• Svar •

Dumskap som dette skulle ført til at de ansvarlige får sparken umiddelbart. Hva kan være
mer alvorlig enn å sette sine egne borgere i livsfare med full viten og vilje? Denne
naiviteten og ansvarsfraskrivelsen innen norske myndigheter kan ikke få lov til å fortsette.
Udugelighet og dumskap må få konsekvenser!

 2△ ▽
Veggur • for en time siden • edited

• Svar •

Nordmenn er flinke til å innrette seg etter myndighetenes ønsker. Det ser man for
eksempel på elbilpolitikken, der er norske bilkjøpere lydige og gjør som staten krever, selv
om elbiler er usedvanlig dårlige biler. Problemet nå er vel heller at myndighetene er
tafatte og nærmest ser ut til å gi blaffen i coronaviruset, og da agerer nordmenn likedan.

 2△ ▽
Naatiden • for en time siden

• Svar •

Her er også en godbit fra Norge.

⛺ Se — uploads.disquscdn.com

 1△ ▽
B. Fossevik • for en time siden • edited

• Svar •

- Det virker ikke som nordmenn tar dette på alvor, sier en fra Kina til NRK.

Det stemmer dessverre og er nøyaktig det samme jeg har påpekt i flere innlegg den siste
uken. Nordmenn latterliggjør situasjonen og nekter å ta innover seg alvoret.

Kina har greid å stanse smitteutviklingen, mens Norge klatrer raskt oppover på listen over
antall smittetilfeller. Norsk naivitet og nordmenns gi blaffen-holdning vil føre til enda mer
smitte.

Det er bare å ta en titt i kommentarfeltet på VG etter at Kollenarrangementet ble avlyst, så
skjønner man hvor lite det norske folk forstår av situasjonen. Sinte nordmenn lirer av seg
mye rart og furter fordi man ikke får dyrket sin egoisme.

Tydeligvis er egoismen langt større enn empatien. Folk vil ikke ta hensyn til at svært
mange i befolkningen kan bli hardt rammet med alvorlige komplikasjoner hvis smitten
sprer seg og kommer helt ut av kontroll.

 1△ ▽
Renny Toftegaard • for en time siden

• Svar •

Den tredje grunnen, som ikke blir nevnt her, er rett og slett for dårlig kompetanse. Vi ser
det overalt i samfunnet der mange av de som får lederstillinger ikke har den nødvendige
kompetansen. Det er ikke lenger en selvfølge at de med de beste kvalifikasjonene får
jobben. Dette begynner å bli et kjempeproblem for landet.

 1△ ▽
amobe • for en time siden

• Svar •

Det blir ikke bedre når man i BT kan lese om folk som er borte fra jobb og plassert i
hjemmekarantene er å finne ute blant folk på butikken og treningssenteret.

https://www.bt.no/nyheter/l...
 1△ ▽

Hammer • for en time siden

• Svar •

Mener økonomien er enda verre, med over 7500 kommune ansatte i en liten by som
Tromsø
△ ▽
Frida Buschmann • for en time siden

• Svar •

Nå stopper det opp her. Hva er det som skjer? Turister på et pasienthotell? Er det mulig?
Til og med fra de mest smittefarlige områdene i verden. Dette må få konsekvenser for
ansvarshavende. Det er helt på det rene..
△ ▽
Live Enno • for en time siden

• Svar •

Det er viktigere for naive nordmenn å redde verden fra klimakrisen enn å ta tak i reelle
kriser. Corona-viruset kom som julaften på kjærringa, å sånn vil det alltid være når skuta
styres av apekatter.
△ ▽
Paul • for en time siden • edited

• Svar •

Dette problemet stammer fra dypt inn i vår statlige administrasjon. Det er så dumt at man
ikke tror på det. Men det er fakta. Liv vil gå tapt pga ignoranse og inkompetanse. Men det
er ikke noe nytt. Folk skulle bare vist om hva som skjer ellers i statlige bygg. Med
offentlige ledelser som renvasker seg selv blir det slik.
△ ▽
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Kinesiske og italienske turister ble plassert på Pingvinhotellet, et pasienthotell Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)-
Foto: PR-materiale for hotellet
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