
 

Til deg som er elev ved ungdomsskoler og videregående skoler i Lørenskog.  
 

Forhåpentligvis er vi ikke langt unna at pandemien er over og at vi kan leve slik vi gjorde før mars 

2020. Svært mange voksne og ungdom over 16 år er nå vaksinert og denne uka starter vi å vaksinere 

de som er 12-15 år.  

Som du sikkert har fått med deg, så har smitten i Norge økt de siste ukene. Det gjelder også i 

Lørenskog og i kommunene rundt. Hovedandelen av denne økningen er blant unge under 20 år, og 

spesielt blant ungdom i ungdomsskole og videregående skole-alder. 

Etter hvert som du og dine jevnaldrende blir vaksinert, forventer vi at smitten går ned. Det er derfor 

viktig at du takker ja til vaksine.  

Gult tiltaksnivå og massetesting 

For å dempe smittepresset og hindre at så mange unge blir smittet av covid-19, har vi innført gult 

tiltaksnivå i ungdomsskoler og på de videregående skoler. Dette er et midlertidig og forhåpentligvis 

et kortvarig tiltak.  

I tillegg skal alle elevene ta en hurtigtest to ganger i uken (mandag og torsdag, eller tirsdag og 

fredag). Testen tas på morgenen før du går på skolen. Hvis du får positivt svar, må du holde deg 

hjemme og varsle koronatelefonen, se under. 

Fritidsaktiviteter og nærkontakter 

Dersom du er i en klasse der det er påvist smitte, anbefaler vi i tillegg at du lar være å delta på 

fritidsaktiviteter.  

Vi anbefaler at du unngår å treffe flere enn nødvendig til det har gått minst fem dager siden du traff 

den smittede og fikk beskjed fra skolen. Dersom flere i klassen blir smittet, gjelder dette til fem dager 

etter den siste i klassen ble syk. Det betyr at vi i den perioden anbefaler at du heller trener for deg 

selv enn i grupper. Du bør ikke delta på samlinger eller fester der mange unge kommer sammen. Og 

husk at aktivitet utendørs er bedre enn aktiviteter innendørs. 

Og til slutt, en viktig ting. Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du bli hjemme og 

bestille deg en test på teststasjonen.   

 
 
Spørsmål 
Spørsmål kan rettes til vår koronatelefon i Lørenskog: 67 49 50 27. Den er åpen alle dager kl. 08.30-
15.00 

Du finner også mer informasjon på kommunens nettside. 
 

Med vennlig hilsen 

Samfunnsmedisinsk enhet, Lørenskog kommune 

https://www.lorenskog.kommune.no/koronavirus/informasjon-om-koronavirus.94660.aspx

