
Uke 40 
4. oktober til 10. oktober 

  

Nøkkeltall:  

• 7 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 18 smittet de siste 14 dager.  
• Det ble tatt 138 tester sist uke (PCR). I tillegg har mange innbyggere testet seg selv med 

hjemmetest. 
• Det er 106 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (122,9 nasjonalt)  

  

Smittetallene har sunket jevnt de siste ukene, og det er nå en flat smittetrend i kommunen. 78% 
av de smittede siste 14 dager var over 20 år, og 44% var uvaksinerte, de fleste voksne.  28% ble 
smittet i egen husstand og 44% har ukjent smittekilde, noe som kan forventes i en normal 
hverdag med økt mobilitet og sosial kontakt. Kommunen er på et lavt risikonivå og det er ingen 
pågående smitteutbrudd med betydelige konsekvenser for smittespredning. 

  

Alle skoler og barnehager i kommunen går ut av grønt nivå i trafikklysmodellen og over til normal 
barnehage- og skolehverdag fra onsdag 13. oktober. 

  

For å holde smittespredningen nede er de nasjonale smittevernrådene svært viktige: 

• 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  

  

  

Vaksineringen  
Folkehelseinstituttet har endret anbefalt intervall mellom dosene for 16 og 17 åringer, fra 8 til 12 
uker. Det betyr at denne gruppen skal ha sin andre dose i uke 47-48. 

  

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. 
  

Denne og neste uke (uke 41 og 42) er det dropp-inn tilbud til dose 1 og dose 2, samt dose 3 til 
personer med alvorlig svekket immunforsvar på følgende steder: 

• Onsdag 13. oktober: Myklerud helsestasjonen, dropp-inn kl. 16- 20 
• Torsdag 14. oktober: Nesoddtangen helsestasjon, dropp-inn kl. 16-20 
• Onsdag 20. oktober: Myklerud helsestasjonen, dropp-inn kl. 16- 20 
• Torsdag 21. oktober: Nesoddtangen helsestasjon, dropp-inn kl. 16-20 

https://www.nesodden.kommune.no/siste-nytt/vaksinasjonstilbud-fra-uke-41.229299.aspx


  

Fra og med uke 43 skal kommunen starte vaksinasjon med oppfriskningsdose til innbyggere over 
65 år. Vaksinasjon med oppfriskningsdose skal foregå på vaksinasjonssenter på Fjellstrand. 
Vaksinasjonssenter tar kontakt på telefon til innbyggere over 75 år, for å avtale time til tredje 
vaksinedose. Innbyggere 65 – 74 år skal selv bestille time digitalt eller på telefon. Se nærmere 
informasjon om tredje dose for ulike aldersgrupper på kommunens hjemmeside. 
  

Dato 11. 

oktober 2021 
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 2560 2746 5202 414 755 

Dose 2 295 1021 1932 2481 2555 4538 89   

Andel D 1 100% 98,5% 95,6% 94,8% 91,0% 85,2% 80,5% 70,4% 

Andel D 2 100% 99,9% 93,4% 91,8% 84,4% 74,3% 17,3%   

  
 

https://www.nesodden.kommune.no/siste-nytt/vaksinasjonstilbud-fra-uke-41.229299.aspx

