
  

  

             Rælingen 14.01.2022

                

 

Grønt nivå på Rælingen videregående skole 

Det er mange som hver dag får påvist covid19. For barn og vaksinerte voksne så gir covid19 sjelden 

alvorlig sykdom, og en oppnår svært god beskyttelse etter gjennomgått sykdom. Selv om det slik sett 

er greit med smitte for enkeltindividet, er det et mål at ikke hele befolkningen blir smittet samtidig, - 

det vil fort gi utfordringer med fravær for viktige samfunnsstrukturer. Vi må derfor fortsatt ha noen 

tiltak for å dempe smittespredningen. 

Kommuneoverlegen vurderer at det er forsvarlig at Rælingen videregående skole går over på grønt 

nivå fra mandag 17.01.2022. Det er svært viktig at elevene får en så normal skolehverdag som mulig. 

For å begrense smittespredningen innføres det i stedet regelmessig testing av elever og ansatte på 

Rælingen videregående skole. 

 

Regelmessig testing 

Elever og ansatte oppfordres til testing 2 ganger per uke. Vi anbefaler bruk av selv-tester. Det vil bli 

lagt til rette for testing på skolen. Brukerveiledning for selvtest finnes her:  

https://ralingen.kommune.no/korona/selvtest 

Unntak fra testing:  

- Gjennomgått covid19 i løpet av siste 3 mnd. 

- Elever som har fått 2 doser med koronavakasine eller som har gjennomgått covid19 og fått 1 

vaksinedose 

- Ansatte som har fått 3 doser med koronavaksine eller som har gjennomgått covid19 og fått 2 

doser koronavaksine.  

 

Ved positiv test: Resultatet skal bekreftes med en ny test på teststasjon i egen kommune. Den som 

har testet positivt skal isolere seg hjemme i 6 dager. Den som har testet positivt skal selv informere 

husstanden og andre nærkontakter om at de har vært eksponert for smitte. Se informasjon 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/  

  

Ved symptomer forenlig med covid19 

Hvis elever/ansatte får symptomer forenlig med covid19 (feber, forkjølelse, sår hals, tap av lukt eller 

smak) skal eleven/ansatte holde seg hjemme og testes så raskt som mulig. Dette gjelder både 

vaksinerte og uvaksinerte.  

https://ralingen.kommune.no/korona/selvtest
https://www.helsenorge.no/koronavirus/
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