
 

 
  
Bærum, 03.12.21 

 

 

Informasjon om korona til videregående skole  

Det er mye koronasmitte og andre luftveisinfeksjoner på skoler i Bærum. De høye smittetallene 

legger betydelig press på kommunens arbeid med smittesporing og testing. Det er dessverre lang 

ventetid på telefon og e-post for å bestille time til testing. Mange som får påvist smitte, må også 

vente lenge på at kommunens smittesporingsteam tar kontakt. Dette beklager vi.  

I denne tiden er det viktig at alle innbyggere vet hva de skal gjøre hvis de eller familiemedlemmer 

tester positivt for korona. Når kommunens smittesporingsteam får informasjon om en smittet, 

sendes en SMS med informasjon så fort mulig. Informasjon om positiv test er ofte tilgjengelig på 

helsenorge.no før kommunen får beskjed. Derfor oppfordrer vi personer som får positive testsvar til 

å si ifra til skole og nærkontakter.  

Personer som har grunn til å tro at de er smittet med omikronvarianten, må følge strengere regler for 

isolasjon, karantene og testing. Se mer om reglene her.  

Kommunen følger situasjonen nøye, og tar forbehold om at det raskt kan komme nye råd og tiltak for 

skolene. Vi minner for øvrig om å holde seg hjemme ved sykdom, og ha god håndhygiene.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen,  

Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen  

 

Se vedlegg om råd og regler ved koronasmitte.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/#omikron-%E2%80%93-testing-smittekarantene-og-isolasjon


Vedlegg: Råd og regler ved koronasmitte   

Positiv selvtest  

Ved positiv selvtest må den smittede i isolasjon, og bestille en PCR-test på teststasjon. Ring 477 

84 750 for å bestille test. Åpningstiden er klokken 8.15-21. Vi beklager at det er lang ventetid på 

telefonen nå. Se mer informasjon om positiv selvtest.   

Det er viktig å følge brukerveiledningen nøye ved selvtest. Testen må leses av innen 15 minutter. Du 

finner veiledning med video på: www.baerum.kommune.no/korona  

Positiv PCR-test  

Ved en positiv PCR-test må den smittede i isolasjon i 5 dager. Dette gjelder uansett om man er 

vaksinert eller ikke. Den smittede kan avslutte isolasjon og gå på skole når det har gått 5 døgn fra 

positivt prøvesvar og man har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin.  

Husstandsmedlemmer  

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til en smittet person, må være i smittekarantene i 7 døgn 

eller til de har tatt en test og fått negativt prøvesvar.  

Hvis du er fullvaksinert eller har hatt covid-19 gjelder følgende:    

• Ta en test så raskt som mulig. Det kan være en selvtest eller en PCR-test. 

• Du må være i smittekarantene til du har fått negativt svar på første test.    

• Ta en ny selvtest eller PCR-test tidligst 3 dager og senest 7 dager etter nærkontakt. Du kan gå på 

skole så lenge testene er negative.  

Hvis du ikke er fullvaksinert eller ikke har hatt covid-19 gjelder følgende:  

• Test deg hver dag i 7 dager med selvtest eller test deg annenhver dag i 7 dager med PCR-test. 

• Første test skal tas så raskt som mulig etter nærkontakt. Du er i smittekarantene til du har tatt en 

test og fått negativt prøvesvar. Du kan gå på skole så lenge testene er negative.  

Vi anbefaler at unge under 18 år følger de samme reglene.  

Øvrige nærkontakter  

Du er øvrig nærkontakt hvis du har hatt direkte kontakt med en smittet, eller kontakt med en smittet 

i over 15 minutter og med under to meters avstand. Det gjelder andre regler for øvrige 

nærkontakter.  

Utlevering av selvtester i Bærum  

Bærum følger nasjonale retningslinjer når det gjelder prioritering av selvtester:  

• Personer med luftveissymptomer, uavhengig av vaksinasjonsstatus.  

• Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.  

• Øvrige nærkontakter som ikke er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19. 

• Målrettet jevnlig testing av uvaksinerte ved større smitteutbrudd. 

Personer som er i en prioritert gruppe, kan hente selvtester på teststasjonen på Fornebu mellom 

klokken 9 og 18. Du trenger ikke å ringe for å avtale henting.   

 

https://www.baerum.kommune.no/korona/testing/positiv-selvtest/
http://www.baerum.kommune.no/korona
https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/#testing-for-%C3%B8vrige-n%C3%A6rkontakter
https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/#testing-for-%C3%B8vrige-n%C3%A6rkontakter

