
BREV TIL RUSSEN PÅ NESODDEN 

Våren 2021 
 

Våren er her, og med det kommer russefeiringen! I år som i fjor vil russetiden som dere allerede vet dessverre 

være preget av smittevernråd og -tiltak. For at feiringen i minst mulig grad skal preges av karantene eller 

isolasjon, kommer her et brev på vegne av kommuneoverlegen på Nesodden. Jeg har forsøkt å samle 

informasjonen jeg tror er viktigst for dere å ha lett tilgjengelig i tiden vi er i nå. 
 

• Først og fremst, og aller viktigst; Ta godt vare på deg selv og dine venner i russetiden! Hold dere til 
små, faste grupper gjennom hele russetiden.  

 

• Hold deg hjemme hvis du ikke føler deg bra. Vi anbefaler på det sterkeste å ha lav terskel for testing. 
 

Testsenteret tar imot russen alle hverdager:  
➢ Mandag-fredag fra kl.09:00-14:30  
➢ Bestill time til test ved å ringe Testsenteret på tlf. 940 14 401, eller via kommunens nettsider 

(husk å huke av «Test av russ»).  
➢ Adressen til testsenteret er Hagelundveien 24, 1450 Nesoddtangen. Husk å ta med 

legitimasjon!  
 

• Russen kan teste seg både med og uten symptomer. Hvis man tester seg fordi man har symptomer 
skal man holde seg hjemme til prøvesvar er bekreftet negativt. Ved positiv prøve skal man isolere seg. 
 

Husk at det alltid er bedre å gå glipp av en «rulling» enn å risikere å sette hele bussen i karantene en 
hel uke.  

 

• Hold god avstand til andre (minst én meter). Forsøk å møtes utendørs, siden smitterisikoen er mindre 
utendørs.  

 

• Man kan være maks 20 stk. på «rulling». Én buss regnes som én kohort, og i noen tilfeller vet vi at 
dette er mer enn 20 personer totalt, med like over 20 godkjente seter i bussen. Siden man på ingen 
måte oppfordrer til å la noen få utebli, vil det derfor være tillatt å rulle sammen med sine 
bussmedlemmer i sin kohort. Vi oppfordrer derimot på det sterkeste å ikke ha med gjester utover 
busskohorten, da dette ikke er i tråd med grensen på 20 stk (husk at grensen er 10 stk. utenom 
rulling). Det er naturligvis forbudt å kjøre med flere passasjerer enn bussen er registrert for. Man skal 
også unngå å ta med gjester på tvers av kommuner. Vi er kjent med at det tas med elever fra andre 
trinn etter fremlegging av negativ test ikke eldre enn 72 timer, men dette er ikke i tråd med 
anbefalingene og frarådes. 

 

• Husk at man ifølge Smittevernloven er pålagt å oppgi riktige opplysninger dersom man skulle bli 
kontaktet av smittesporerne pga. tilknytning til et smitteutbrudd 
 

• Last ned «Smittestopp appen», den gir til og med russeknute! 

 

Vi ønsker dere med dette en trygg og riktig fin russefeiring, til tross for en rar tid! Ikke nøl med å ta 
kontakt direkte (kommuneoverlege@nesodden.kommune.no) eller via rektor dersom dere har behov 
for oppklaring eller informasjon innimellom rullinga. Ta vare!  

 

Beste hilsen Trude Salte 
Vikarierende kommuneoverlege Nesodden kommune  


