
Status per 20.09.2021  
 

Uke 37  
Fra 13. september - 19. september 
 
Nøkkeltall:  

• 40 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 127 smittet de siste 14 dager.  
• Det ble tatt 525 tester sist uke (PCR).  
• Det er 641,3 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager 

(mot 268 nasjonalt)  
 

Smittetallene har sunket på Nesodden siste uke, og det er god oversikt over smittekilder hos 
smittede. Utbruddet på Nesodden videregående skole ser heldigvis ut til å være over, og det samme 
gjelder for Nesoddtunet. Det er noen spredte tilfeller av smittede i andre skoler og barnehager, men 
de fleste er smittet innad i familien, noe som er forventet. En stor andel smittede er voksne og 61% 
er uvaksinerte.  
 
Vurdering av risikonivå foretas ukentlig og baseres på tall innenfor gitte indikatorer. Det gir et 
risikonivå på 4. Det baseres på tallverdier som ikke er like relevante som tidligere i pandemien. 
Kommunene praktiserer vurderingen ulikt nå, så hvis vi ser på andre sammenlignbare kommuner, vil 
vurderingen av nivå se annerledes ut, og kommunen ville vært på lavere risikonivå. Ser man på 
helheten i smittesituasjonen, som at kun 10% har ukjent smittekilde, mange er smittet i egen 
husstand og sosialt med familie og venner, og ikke kun på rene tall, vil Nesodden være på risikonivå 
3. 
 
Alle skoler og barnehager er på grønt nivå og kommunen er omfattet av nasjonale bestemmelser.  
 
For å begrense smittespredningen er det svært viktig at alle følger smittevernrådene med god 
hygiene, avstand og ikke være sosial dersom man har symptomer, men ta en test, også om du er 
fullvaksinert.   
 
Vaksineringen  
Som tallene under viser har ikke Nesodden nådd det nasjonale målet per i dag, og vaksineringen er 
viktig for å kunne holde samfunnet åpent og for at man kan leve mest mulig normalt i tiden 
fremover. Alle innbyggere over 12 år har fått tilbud om vaksine. Vaksinering av ungdom ble 
gjennomført på ungdomsskolene forrige uke og mandag denne uken, og var svært vellykket, med 
god oppslutning på de fleste skolene. 
 
Nesodden er ikke helt i mål med 90% fullvaksinerte i alle aldersgrupper, så innbyggere som ikke har 
takket ja til vaksine eller ikke har tatt andre vaksinedose, oppfordres sterkt til å gjøre det nå mens 
vaksineringen fortsatt pågår. Informasjon om åpningstider og hvor vaksinering skjer finnes på 
kommunens hjemmeside.  

  

Dato 13.09. 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 1 310 1006 1976 2555 2734 5148 395 713 

Dose 2 295 1017 1930 2441 2500 4164 87  

Andel D 1 100% 99,5% 95,5% 94,6% 90,6% 84,3% 76,8% 66,4 

Andel D 2 100% 99,3% 93,3% 90,4% 82,9% 68,2% 16,9%  
 


