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Uvaksinerte barn og unge som er nærkontakter til en smittet utenfor husstanden, unntas fra 

smittekarantene hvis de gjennomfører testing i samsvar med retningslinjer fra kommunen. Dette 

ifølge covid-19-forskriften fra 16.8.21. Hvis eleven er nærkontakt til en smittet i husstanden, eller 

tilsvarende nære kontakter, typisk kjæreste eller elever som bor på samme hybel, må de være i 

normal smittekarantene. 

Dersom testing ikke lar seg gjøre må hele karanteneperioden gjennomføres. 

 

Grønt nivå i skoler 

På grønt nivå kan skoledagen gjennomføres tilnærmet normalt, og det er ikke behov for organisering 

i kohorter. Det vil fremdeles være smitteverntiltak: 

• Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer 

• Det er viktig å holde avstand der det er mulig 

• Normalt renhold og god håndhygiene.  

 

Når skal man være hjemme?  

Elever med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte  på skolen, selv 

om symptomene er milde. Testing anbefales. Se Folkehelseinstituttets nettsider (voksne og barn). 

Man skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god og man er frisk og er feberfri.  

Hva skjer om det oppstår smitte i skolen? 

Ved påvist smitte i skolen vil kommunens smittesporingsteam kontakte rektor som videre sender 

informasjon til de berørte. Smittesporingsteamet/kommuneoverlege vil sammen med skolen avklare 

hvem som regnes som nærkontakter og skal testes. 

Dersom en i klassen er smittet, trenger ikke resten av klassen være hjemme i karantene hvis de 

tester seg så raskt som mulig. Testsenteret gjennomfører testingen. Man trenger ikke være hjemme i 

påvente av negativt testsvar. Hvis noen bor sammen med en smittet, skal nærkontakten være i 

smittekarantene. Ved positiv test skal vedkommende isoleres, og vil bli fulgt opp av 

smittesporingsteamet. 

 

Når foregår testingen av elever? 

Barn over 13 år (aktuelt i ungdomsskole og videregående) 

• Nærkontakter testes raskest mulig (dag 1). Ved negativt testsvar slipper de smittekarantene. 

• Deretter test på dag 3 og dag 5. Ved fortsatt negativt testsvar slipper de smittekarantene. 



 
 
Ved testing brukes antigen hurtigtest som gir raskt testsvar. Testene tas i fremre del av nesen i 

samsvar med anbefalingene om når test benyttes istedenfor karantene. Hvis en i husstanden er 

nærkontakt til en som er smittet, skal ikke de andre i huset være hjemme. Hvis en i husstanden er 

smittet, skal de andre i huset være i smittekarantene. 

Dersom testing ikke lar seg gjennomføre, må hele karanteneperioden holdes (10 dager). 

I løpet av kort tid vil deler av testingen bli gjennomført som hjemmetest/selvtest. Informasjon om 

dette kommer når det blir aktuelt. 

 

Nesodden kommune 


