
Status uke 31  
Fra 2. august - 8. august  
 
Nøkkeltall:  
• 4 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 10 smittet de siste 14 dager.  
• Det ble tatt 343 tester.  
• Det er 65,6 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 94 nasjonalt)  
• Nesodden er på risikonivå 2 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste  
14 dager).  
 
Smitten i vårt område ligger lavere enn landsgjennomsnittet, men det er en stigende trend både på 
Nesodden og i landet som helhet. Det er derfor viktig at alle følger smittevernrådene med god 
håndhygiene, avstand og ikke være sosial dersom man har symptomer, men ta en test.   
 
Det er per i dag ingen fra Nesodden som er innlagt på sykehus pga. covid-19, mens tallet for landet 
som helhet er 30. Dette er et lavt antall sammenliknet med tidligere i pandemien. Dette har 
sammenheng med fremdriften i vaksineringen av befolkningen.  
 
Vaksineringen  
Det var i uke 31 en pause i vaksineringen. Dosene vil bli brukt tidlig denne uken. Blant Nesoddens 
innbyggere i aldersgruppen 45 år og oppover er hele 92,43 prosent vaksinert med første 
vaksinedose, og 62,8 prosent er fullvaksinerte. I aldersgruppen 18-44 år har 75 prosent fått første 
vaksinedose og 20,5 prosent er fullvaksinerte. I tillegg har 117 sytten-åringer blitt vaksinert med 
første dose. Totalt sett er nå over 85% av befolkningen over 18 år vaksinert med dose 1, og dette 
tilsvarer 2/3-deler av befolkningen som helhet.   
 
Som tallene over viser ligger Nesodden altså an til en svært høy dekningsgrad, 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 18 år har fått tilbud om vaksine. Fra uke 32 vil man igjen kunne avtale 
tid for å få vaksinedose 1. Nesodden kommune har også bestemt at ansatte i skoler og barnehager på 
Nesodden får tilbud om dose 2 i inneværende uke (uke 32).  
 
I forrige uke gikk det ut brev til alle i kommunen over 18 år som ikke har vaksinert seg, med en 
oppfordring om å ta vaksinen.  
 
FHI anbefaler nå å forkorte vaksineintervallene mellom dose 1 og dose 2. Med utgangspunkt i 
antallet doser Nesodden nå har tilgang til, innebærer dette at gruppen som har fått time til dose 2-
vaksinering i uke 36, nå har fått flyttet sine timer til uke 33. Ukedag og klokkeslett blir det samme 
som før, slik at f.eks. en vaksinetime mandag 6. september kl. 12, nå er flyttet til mandag 16. august 
kl. 12. De som ikke møter opp på det nye tidspunktet, vil bli ringt opp av kommunen for å avtale ny 

tid. Hvis tidspunktet ikke passer kan man også ringe vaksinetelefonen på telefon 940 01 021 
(hverdager mellom kl. 9 og kl. 15). 
  

Dato 10.08.  85 +  75-84  65-74  55-64  45-54  18-44  

Antall 
innbyggere  

287  1022  2068  2701  3017  6108  

Dose 1  310  1000  1955  2510  2648  4586  

Dose 2  294  1010  1892  1450  1091  1251  

Andel D 1  100%  97,8%  94,5%  92,9%  87,7%  75,0%  

Andel D 2  100%  98,8%  91,5%  53,6%  36,1%  20,5%  

 


