
Når vi har smitte på skolen

• Kriseledelsen i Nesodden kommune bestemmer tiltaksnivå, vi 
er nå på gult nivå

• Smittesporingsteamet i kommunen har ansvar for å varsle om 
smitte, definere nærkontakter og bestemme tiltak

• Kriseledelsen i kommunen har bestemt at skolen ikke lenger 
skal varsle nærkontakter

• Det er viktig at alle som tester positivt informerer rektor

• Skolen tilrettelegger undervisningen for elever som må være 
hjemme



Hvilke regler gjelder for 
nærkontakter?

• Elever under 18 år skal ikke i karantene, 
men skal testes på dag 1, 3 og 5. Første 
test foregår på testsenteret i kommunen

• Elever over 18 år som ikke er vaksinert: 
Man skal være i karantene. Etter negativ 
test på dag 7 kan karantenen avsluttes

• Elever som er vaksinert med minst én 
dose for minst 3 uker siden: Ingen 
karanteneplikt, men det anbefales å 
teste seg og være spesielt oppmerksom 
på symptomer.



Fremdeles gjelder:

1.Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste 
smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme selv 
ved milde symptomer. (Reis hjem hvis du blir syk på skolen)

2.God hygiene. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende 
for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å 
hindre kontakt¬smitte.

3.Redusert kontakt mellom personer. Økt fysisk avstand mellom 
mennesker reduserer muligheten for smitte, også før 
symptomer på sykdom oppstår. 



Gult nivå 1.Ingen syke skal møte på skolen
2.God hygiene og forsterket renhold
3.Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og 
klemming)
Hele klasser kan ha undervisning sammen
Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste 
samarbeidspartnere/-grupper
Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til 
elever så langt det er mulig
Avstand mellom elever/ansatte utenfor 
klasserommet/undervisningssituasjonen
Unngå trengsel og store samlinger
Elever som er vaksinert trenger ikke holde avstand til andre



• Alternerende bruk av kantina på gult nivå, ett trinn 
hver uke. Uke 36: Vg1

• Matservering etter gjeldende retningslinjer

• God ventilasjon, luft i alle pauser

• Møblering: Ikke sitte ansikt til ansikt

• Ulike pausetidspunkt, der det er mulig

• Pauser ute, når det er fint vær

• Det er mulig å bruke munnbind i fellesarealer, dere 
kan få munnbind i resepsjonen

• Vær nøye med håndvask/spriting


