
Status  
 

Uke 32 (10. august -16. august). 
 
Nøkkeltall:  

• 7 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 12 smittet de siste 14 dager.  
• Det ble tatt 298 tester sist uke.  
• Det er 70,7 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager 

(mot 121,1 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.   
 

Vaksineringen  
Som tallene under 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.  
 
Skoler og barnehager er på grønt nivå nå. Sist uke ble det gjennomført drop-in vaksinering der 
ansatte i barnehager og skoler på Nesodden fikk mulighet til å fremskyte andre vaksinedose, slik at 
flest mulig kunne bli fullvaksinerte før nytt skole- og barnehageår startet.  
  
FHI anbefaler nå å forkorte vaksineintervallene mellom dose 1 og dose 2. Kommunen får mange 
vaksinedoser de nærmeste ukene, så det vil nå åpnes for at alle aldersgrupper kan booke tid for 
andre dose, så lenge det har gått minst tre uker fra første dose. 
 
Det er viktig å presisere at det alltid vil være tid for de født i 2003 eller tidligere, som fortsatt ikke har 
fått første vaksinedose. Disse oppfordres til å ringe vaksinesenteret hvis det ikke er ledig time på nett 
som passer. De kan også møte til Drop-in vaksinering på vaksinesenteret. 

Innbyggere som ikke har fått sin første vaksinedose, oppfordres til å bestille time til vaksinasjon 
enten digitalt, på vaksinetelefonen, eller benytte seg av drop-in tilbudet denne uken, fra mandag til 
fredag mellom kl. 09:00-15:00. 

Innbyggere som venter på sin andre vaksinedose, oppfordres til å bestille time til vaksinasjon digitalt. 
Dette gjelder IKKE de personene som allerede har fått flyttet timene sine til uke 33. Fra uke 34 og 35 
kan alle bestille time når det passer dem.  

Dose 2 kan tidligst settes 21 dager etter første dose for dem som har fått BioNtech-Pfizer, og 28 
dager etter første dose for dem som har fått Moderna vaksine. 

  

Dato 17.08.  85 +  75-84  65-74  55-64  45-54  18-44  

Antall 
innbyggere  

287  1022  2068  2701  3017  6108  

Dose 1  310  1003  1968  2532  2670  4586  

Dose 2  295  1010  1906  1915  1252  1251  

Andel D 1  100%  98,1%  95,1%  93,7%  88,5%  78,7%  

Andel D 2  100%  98,8%  92,2%  70,9%  41,5%  25,5%  



 

 


