
Status per 28.09.2021  
 

Uke 38 
20. september - 26. september 
 
Nøkkeltall:  

• 14 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 54 smittet de siste 14 dager.  
• Det ble tatt 330 tester sist uke (PCR). I tillegg har mange innbyggere testet seg selv med 

hjemmetest. 
• Det er 267,6 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (191,6 nasjonalt)  

 

Smittetallene har sunket på Nesodden siste uke, og det er god oversikt over smittekilder hos 
smittede. 60% av de smittede er uvaksinerte og 61% er over 20 år. Kommunen er på et lavt risikonivå 
og det er ingen pågående smitteutbrudd med betydelige konsekvenser for smittespredning.  
 
For å unngå smitteøking er det svært viktig at alle følger smittevernrådene med god hygiene, holde 
seg hjemme og ikke være sosial dersom man har symptomer, men ta en test, også om man er 
fullvaksinert.  
 
Normal hverdag med økt beredskap i landet trådte i kraft fra lørdag 25. september klokka 16 etter 
regjeringens beslutning. Det innebærer blant annet at vi ikke skal fokusere så mye på antall smittede 
nå, men mer på om og hvordan smitten eventuelt påvirker grupper eller samfunnsfunksjoner 
negativt. Det er den enkelte kommune som er ansvarlig for å overvåke situasjonen, beslutte og 
iverksette tiltak lokalt når det er nødvendig for å begrense smittespredning.  
 
Kommunen skal fortsette med TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) men nå en 
nedjustert TISK. Kommunens smittesporing skal fokusere på husstandsmedlemmer og tilsvarende 
nære. Det innebærer at mer ansvar overføres til den enkelte, ved at den som er smittet selv må 
kartlegge og varsle sine øvrige nærkontakter. Dette er nærmere beskrevet som Nedjustert TISK på 
FHI.no. 
 
Trafikklysmodellen for skoler og barnehager videreføres. Alle skoler og barnehager er på grønt nivå 
til og med 5. oktober.  
 
Vaksineringen  
Alle innbyggere over 12 år har fått tilbud om vaksine. Vaksinering tilbys nå som drop-in på kveldstid 
mandag til torsdag og på dagtid fredag. 
 
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.  

Kommunen ønsker å gjøre vaksinering lett tilgjengelig for innbyggerne. Fra uke 41 vil vi flytte 
vaksineringen ut fra vaksinesenteret på Fjellstrand, til ulike helsestasjoner, og tilby vaksine på kvelder 
og lørdager. Nærmere informasjon om vaksinasjonssteder og åpningstider kommer på kommunens 
hjemmeside.  

  

Dato 28.09. 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 1007 1977 2559 2739 5178 407 744 

Dose 2 295 1021 1932 2468 2530 4396 89  

Andel D 1 100% 98,5% 95,6% 94,7% 90,8% 84,8% 79,2% 69,3% 

Andel D 2 100% 99,9% 93,4% 91,4% 83,8% 72,0% 17,3%  

   
 


