
Uke 52  
 

27. desember til 2. januar 2022  
 
 
Nøkkeltall:  

• 146 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 310 smittet de siste 14 dager.  
• 656 personer fikk påvist smitte i desember 2021 og 36 hittil i januar (per 2. januar). 
• Smittede per 100 000 innbyggere: 

o Nesodden kommune 1454,2   
o Nasjonalt 906,9   
o Follokommunene ligger mellom 1181 og 1735 

o Oslo 1694,1 

• Det ble tatt 1048 tester siste to uker (PCR). I tillegg har mange innbyggere testet seg selv 
med hjemmetest. 

 

 
Vurdering av risikonivå (siste 14 dager): 
Det er en stabilt høy smittetrend i kommunen, og denne situasjonen har vart i flere uker. 35 prosent 
av de smittede er under 20 år og kun 6 prosent er over 60 år. 37 prosent var uvaksinert og 59 prosent 
var fullvaksinerte. Uvaksinerte smittes lettere, og vil da smitte videre til vaksinerte. 49 prosent ble 
smittet i egen husstand, 15 prosent relatert til barnehage, skole og jobb og 22 prosent har ukjent 
smittekilde. 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.  
 
Kriseledelsen i Nesodden kommune besluttet før jul at skoleelever og alle ansatte i skoler og 
barnehager skulle bli tilbudt selvtester slik at de kunne teste seg før oppstart etter juleferien. Det ble 
utlevert 3700 tester til elever i alle skoler på Nesodden, og til ansatte i skoler og barnehager. 
Testingen avdekket syv tilfeller av smitte fordelt på flere skoler. 
 
Omikronvarianten av viruset ser ut til å smitte lettere enn Delta. Påvist smitte av Omikron er økende i 
Oslo og Viken, også på Nesodden.  
 
 
De nasjonale tiltakene regjeringen vedtok 13. desember gjelder fortsatt. De fleste tiltakene trådte i 
kraft 15. desember og gjelder i fire uker. Regjeringen besluttet 13. desember at barnehager og 
grunnskoler skal ha gult nivå etter trafikklysmodellen fra 16. desember og at videregående skoler og 
voksenopplæring skal ha rødt nivå fra samme dato. Regjeringen har opplyst at det blir foretatt ny 
vurdering av tiltaksbehov i løpet av uke 2. Les hvilke nasjonale tiltak som gjelder. 
 
De viktige smittevernrådene gjelder i tillegg fortsatt: 

• 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 

•  Det er viktig å ta en ordinær test hvis man tester positivt på hjemmetest.  
 

 
 
 

https://www.nesodden.kommune.no/kriseinformasjon-beredskap/korona/svart-alvorlig-situasjon-nye-nasjonale-covid-19-tiltak.230278.aspx


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 eller ikke har tatt andre vaksinedose, oppfordres sterkt 
av helsemyndighetene til å gjøre det. Det er ikke for sent! Informasjon om åpningstider og hvor 
vaksinering skjer finnes 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 4,5 måneder.  

Før skolestart i august prioriterte kommunen vaksinering med andre vaksinedose av ansatte i 
barnehager og skoler. Disse gruppene kunne dermed få oppfriskningsdose i romjulen og rett over 
nyttår.  

Se nærmere informasjon om vaksinasjon de neste ukene på kommunens hjemmeside. 

Dato 
03.01.22. 

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 1 316 1007 1986 2574 2770 5331 458 827 

Dose 2 303 1027 1969 2547 2655 4924 320  

Dose 3 272 997 1783 1345 886 688   

Andel D 1 100% 98,5% 96,0% 95,2% 91,8% 87,2% 89,1% 77,0% 

Andel D 2 100% 100% 95,2% 94,3% 88,0% 80,6% 62,2%  

Andel D 3 94,8% 97,0% 90,5% 52,8% 33,3% 14,0%   

 

 

https://www.nesodden.kommune.no/siste-nytt/informasjon-om-vaksinering-i-uke-1-2-og-3.230387.aspx

