
Jevnlig testing i skoler fra torsdag 2. desember 
 
Fra og med torsdag 2. desember starter vi som kjent med koronatesting to ganger i uka ved følgende 
skoletrinn i Moss: 
  

• 5.-10. trinn 

• 1. trinn ved videregående skole (vgs.) 
 
Årsaken til at det nettopp disse skoletrinnene som nå skal teste seg jevnlig, er at smittetrykket over 
tid har vært høyt akkurat her. I tillegg anbefaler ikke Folkehelseinstituttet jevnlig testing på trinnene 
1.-4. trinn. Ved å teste jevnlig, vil vi også oppdage smitte tidligere, slik at elevene kan gå på skolen 
som normalt.   
 
To ganger i uka fram til juleferien – alle får med tester hjem 
I første omgang vil vi teste elevene to ganger i uka frem til juleferien, og deretter vurdere om 
testingen skal fortsette etter jul. Testingen er frivillig. Vi håper på høy deltakelse, slik at testingen får 
best effekt.  
 
Alle elever vil få utdelt hurtigtester som de tar med seg hjem. Elevene vil få utdelt hurtigtester 
onsdag 1. desember. Hver elev får en pakke med fem hurtigtester som skal vare to og en halv uke. 
Hurtigtest tas hver mandag og hver torsdag på morgenen før skolestart.  
 
Personer som har fått to vaksinedoser eller har gjennomgått korona-infeksjon siste 12 måneder 
trenger ikke delta i jevnlig testing. 
 
Hva skal du gjøre ved positiv korona-test? 
1) Eleven skal holde seg hjemme.  
2) Ring testsenteret, tel. 40 40 49 19 tastevalg 1. Åpningstid: Hverdager kl 08:15 – 15:30. Lørdag og 
søndag kl. 09 – 12. 
 
Ved et påvist koronatilfelle i en klasse som inngår i jevnlig testing, skal ikke de andre elevene varsles 
eller testes, men fortsette med jevnlig testing. 
  
Vi minner om at alle – både vaksinerte og uvaksinerte – må holde seg hjemme og teste seg hvis de 
får symptomer. 
  
Her finner du bruksanvisning for hurtigtestene:  
https://www.moss.kommune.no/_f/p1/i0b99c6b9-5f0e-47b9-a108-488e89f6cf7a/bruksanvisning-
for-hurtigtest-nov-2021.pdf 
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