
Uke 1  
 

3. januar til 9. januar  
 
Nøkkeltall:  

• 234 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 380 smittet de siste 14 dager.  
• 656 personer fikk påvist smitte i desember 2021 og 268 hittil i januar (per 9. januar). 
• Smittede per 100 000 innbyggere: 

o Nesodden kommune 1752   
o Nasjonalt 1299   
o Follokommunene ligger mellom 1563 og 2097 

o Oslo 2694 

• Det ble tatt 898 tester siste to uker (PCR). I tillegg har mange innbyggere testet seg selv med 
hjemmetest. 

 

 
Vurdering av risikonivå (siste 14 dager): 
Det er en høy og svakt stigende smittetrend i kommunen, og denne situasjonen har vart i flere uker. 
31 prosent av de smittede er under 20 år og kun 7 prosent er over 60 år. 29 prosent var uvaksinerte 
og 64 prosent var fullvaksinerte. Uvaksinerte smittes lettere, og vil da kunne smitte videre til 
vaksinerte. 44 prosent ble smittet i egen husstand, 29 prosent har ukjent smittekilde og 5 prosent er 
relatert til barnehage, skole og jobb. Det er naturlig at andelen smittede knyttet til skole, barnehage 
og jobb er lav i juleferien. Det er ikke bare spredning av korona som danner grunnlag for vurdering av 
risikonivå, men påkjenningen alle luftveisinfeksjoner sammen utgjør for samfunnet og spesielt for 
helsetjenester. Kommunen er nå på middels risikonivå, tilsvarende scenario 2.  
 
 
Omikronvarianten av viruset er nå den dominerende på Nesodden.  
 
 
De nasjonale tiltakene regjeringen vedtok 13. desember gjelder fortsatt og til og med fredag 14. 
januar. Regjeringen har opplyst at det blir foretatt ny vurdering av tiltaksbehov i løpet av 
inneværende uke. Les hvilke nasjonale tiltak som gjelder. 
 
De viktige smittevernrådene gjelder i tillegg fortsatt: 

• God hygiene – håndhygiene og hoste- nysehygiene 

• Holde seg hjemme og ikke være sosial dersom man har symptomer, selv ved lette 
luftveissymptomer 

• Ta en test, også om man er fullvaksinert 

•  Det er viktig å ta en ordinær test hvis man tester positivt på hjemmetest.  
 

 
 
Vaksineringen  
Nasjonale helsemyndigheter er svært tydelige på at å ta koronavaksinen er det viktigste tiltaket vi 
kan gjøre nå.  

Innbyggere som ikke har takket ja til vaksine eller ikke har tatt andre vaksinedose, oppfordres sterkt 
av helsemyndighetene til å gjøre det. Vaksinasjon med oppfriskningsdose til innbyggere over 18 år 
pågår på vaksinasjonssenteret på Fjellstrand og intervallet mellom dosene er redusert til 20 uker.  

https://www.nesodden.kommune.no/kriseinformasjon-beredskap/korona/svart-alvorlig-situasjon-nye-nasjonale-covid-19-tiltak.230278.aspx


Se nærmere informasjon om vaksinasjon de neste ukene på kommunens hjemmeside. 

Dato 
10.01.22. 

85 + 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44 16-17 12-15 

Antall 
innbyggere 

287 1022 2068 2701 3017 6108 514 1073 

Dose 1 316 1007 1987 2576 2774 5347 465 834 

Dose 2 304 1028 1970 2553 2663 4954 328  

Dose 3 273 1001 1797 1708 1150 933   

Andel D 1 100% 98,5% 96,0% 95,3% 91,9% 87,5% 90,4% 77,7% 

Andel D 2 100% 100% 95,2% 94,5% 88,2% 81,1% 63,8%  

Andel D 3 95,1% 97,3% 91,2% 66,9% 43,1% 18,8%   

 

 

https://www.nesodden.kommune.no/siste-nytt/informasjon-om-vaksinering-uke-2-3-og-4.230438.aspx

