
Uke 4 og 5 

25. januar til 6. februar  

 

Nøkkeltall:  

• 1275 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 2379 smittet de siste 

14 dager.  

• 2363 ble smittet i januar og 1080 hittil i februar (per 6.2.) 

• Smittede per 100 000 innbyggere: 

o Nesodden kommune 6342  

o Nasjonalt 5026  

o Follokommunene ligger mellom 5547 og 8106 

o Oslo 6413 

Det ble tatt 1525 tester siste to uker (PCR). I tillegg har mange innbyggere testet seg selv med 

hjemmetest og selvregistrert positiv test. 

 

Vurdering av risikonivå (siste 14 dager): 

Det er en høy og stigende smittetrend i kommunen, og denne situasjonen har vart i flere uker. 

49 prosent av de smittede er under 20 år og kun 4 prosent er over 60 år. 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. 

Det er en del smitte blant barn og unge, og det er som forventet. Nå blir flere smittet, men det 

er mindre farlig å bli smittet fordi store deler av befolkningen er vaksinert. Det er likevel 

viktig å unngå at for mange blir smittet samtidig, da det kan føre til at så mange er borte fra 

jobb på samme tid, at viktige samfunnsfunksjoner settes under press. 

Ved positiv test må den enkelte varsle sine nærkontakter selv og registrere den positive testen 

på kommunens hjemmeside: Registrere positiv selvtest.  

Testing erstatter smittekarantene, og flere grupper trenger ikke ta PCR test når de har testet 

positivt på selvtest. Det anbefales å kun teste barn hvis de får symptomer. 

Det er fortsatt noen nasjonale tiltak, men fra 1 februar lettet regjeringen på de fleste tiltak. 

Skoler og barnehager i kommunen er på grønt nivå. Les hvilke nasjonale tiltak som gjelder. 

 

De viktige smittevernrådene gjelder i tillegg fortsatt: 

• God hygiene – håndhygiene og hoste- nysehygiene 
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• Holde seg hjemme og ikke være sosial dersom man har symptomer, selv ved lette 

luftveissymptomer eller hodesmerter 

• Ta en test, også om man er fullvaksinert 

 

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 oppfordres sterkt av 

helsemyndighetene til å gjøre det. Det er ikke for sent! Informasjon om åpningstider og hvor 

vaksinering skjer finner du på kommunens hjemmeside. Spørsmål kan rettes til 

vaksinesenteret på telefon 940 01 021. 

 

Vaksinasjon med oppfriskningsdose til innbyggere over 18 år pågår på vaksinasjonssenteret 

på Fjellstrand og intervallet mellom dosene er redusert til 20 uker. Barn 5-11 år og ungdom 

12-15 år kan vaksineres med en eller to doser hvis foresatte og barnet ønsker det. Informasjon 

finnes på kommunens hjemmeside. 

 

Dato 07.02.22 85 + 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44 16-17 12-15 5-11 

Antall 

innbyggere 
287 1022 2068 2701 3017 6108 514 1073  

Dose 1 316 1007 1988 2579 2780 5374 476 852 29 

Dose 2 304 1028 1974 2568 2686 5051 345  1 

Dose 3 280 1009 1828 2129 1892 2288    

Andel D 1 100% 98,5% 96,0% 95,4% 92,1% 87,9% 92,6% 79,4%  

Andel D 2 100% 100% 95,4% 95,0% 89,0% 82,7% 67,1%   

Andel D 3 97,5% 98,1% 92,6% 82,9% 70,4% 45,2%    
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