
 

Ukentlig oppsummering koronapandemi  

Uke 27: 5. – 11. juli 

Nøkkeltall  

• Seks fikk påvist smitte av covid-19 siste uke (en i uken før) 

• Det er 30,3 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 47,4 

nasjonalt).  

• Andel som testet positivt av totalt antall tester siste 14 dager er 1% (mot nasjonalt 2,4 %).  

• Nesodden er på risikonivå 1 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste 

14 dager). 

Vi har nå fått påvist de første smittetilfellene med delta. Deltamutasjonen av viruset påvises i stadig 

flere kommuner og FHI mener det vil kunne dominere smitten på sikt. Vi forventet at denne 

mutasjonen ville komme hit på et tidspunkt og nå er det påvist i vår kommune og i flere av våre 

nabokommuner. Risikoen for spredning av deltaviruset er stor fordi mange reiser til andre kommuner 

med høy smitteforekomst og til land med stor spredning av dette viruset. Vi ser nå at stadig flere 

land innfører strenge tiltak, nettopp grunnet spredning av deltavirus. Vår erfaring med dette viruset 

er begrenset, men det ser ut til å starte med lette symptomer. Derfor er det svært viktig at alle har en 

lav terskel for å ta en test. 

Smitten i vårt område er under landsgjennomsnittet, men i en del kommuner er det store 

smitteutbrudd. Det kan være klokt å ha i tankene at hvis man reiser til andre steder, kan det være 

utbrudd i den kommunen man reiser til, som man så tar med seg hjem fra reise. 

Mange sosiale og kulturelle arenaer er åpnet for et større antall deltakere, og grensene åpnes for 

stadig nye land. Det betyr at de grunnleggende smitteverntiltakene – som testing, avstand, hygiene 

og karantene – blir enda viktigere for å unngå ny smittebølge.  

 

Vaksine 

Nesoddens ligger an til en svært høy dekningsgrad på vaksinering. Alle innbyggere over 18 år får nå 

tilbud om vaksine og kan booke tid på nett. Gjennomføring av vaksinering er en meget krevende 

oppgave, så det er svært viktig at innbyggere møter til sin avtalte vaksinetid. Vaksinesenteret erfarer 

nå at mange avbestiller sin vaksinetime og en del møter ikke til avtalt time. Vi oppfordrer derfor til å 

booke tid og møte til avtalt tid, slik at vi får brukt vaksinedosene. I uke 28 vil det også 

førstkommende onsdag bli tilbud om drop-in. 

Vaksinering av innbyggere for å beskytte mot smitte viktig for å kunne holde samfunnet åpent og 

leve mest mulig normalt i tiden fremover. 

Innen uke 31-32 skal alle ha fått tilbud om dose 1 så lenge de nasjonale prognosene holder seg, og vi 

får de vaksinene som er varslet. 

Hva om jeg er bortreist når jeg får tilbud om vaksine? 

Innbyggerne i Nesodden kommune vil informeres på kommunens nettsider om når de kan bestille 

time til vaksinering, og det legges opp til at man kan gjøre dette i god tid i forkant av vaksineringen. 

slik at man kan planlegge sommerferien sin rundt dette. Dersom du allerede har lagt planer om å 

reise bort før du kan bestille time, vil du ha anledning til å bestille time når du er tilbake.  



Status vaksinering 

Alle innbyggere som ikke har fått første dose av vaksinen kan booke tid for vaksinering. Tidspunkt for 

andre dose tildeles på vaksinesenteret når første dose gis. 

Dato 15.06. 85 + 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44 

Antall 
innbyggere 

287 1022 2068 2701 3017 6108 

Dose 1 309 996 1947 2481 2584 4060 

Dose 2 291 1005 1871 1135 542 610 

Andel D 1 100% 97,4% 94,1% 91,8% 85,6% 66,5% 

Andel D 2 100% 98,1 90,5% 42% 18,0% 10,0% 

 


