
Status uke 35 
 

Fra 30. august - 5. september 
 
Nøkkeltall:  

• 82 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 114 smittet de siste 14 dager.  
• Det ble tatt 689 tester sist uke (PCR).  
• Det er 585,7 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager 

(mot 342,1 nasjonalt)  
• Etter den tidligere nasjonale strategien er Nesodden pålagt å være på nivå 5. Den tar ikke 

høyde for at befolkningen er vaksinert og derfor kan tåle mer smitte. Alle skal leve mer som 
normalt slik at tiltakene som tidligere ble benyttet er ikke lengre relevante slik som 
nedstenging. Kommunen har tatt denne problemstillingen opp med Statsforvalteren og 
forventer et snarlig svar. 

 

Det er en raskt stigende smittetrend i kommunen. En stor andel av de smittede siste uke er unge 
under 20 år og mange er knyttet til smitteutbrudd i videregående skole, her og i nabokommuner. 
Barn og unge under 18 år, som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære nærkontakter 
kan nå teste seg for karantenefritak etter definerte testregimer.  
 
Fredag ble det gjennomført massetesting ved selvtesting på Nesodden videregående skole. Elevene 
testet seg deretter hjemme på mandag morgen. Det er i tråd med FHIs strategi nå. Det planlegges for 
jevnlig selvtesting for elever på videregående skole. For å begrense smitterisikoen besluttet 
kommuneoverlegen 6. september at Nesodden videregående skole endrer smittevernnivå etter 
trafikklysmodellen fra gult til rødt fra 7. september og ut uken.  
 
Grunnskoler og barnehager er på grønt nivå og kommunen er omfattet av nasjonale bestemmelser.  
 
For å begrense smittespredningen er det svært viktig at alle følger smittevernrådene med god 
hygiene, avstand og ikke være sosial dersom man har symptomer, men ta en test, også om du er 
fullvaksinert.   
 
Vaksineringen  
Som tallene under viser ligger Nesodden 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.  
 
Pr. 7. september er det 2500 innbyggere i Nesodden kommune som ikke er fullvaksinert.  

Disse anbefales og oppfordres til å benytte seg av ledige timer til vaksinering denne uken (uke 36), 
enten gjennom å bestille time digitalt eller å komme på drop-in. Informasjon om åpningstider og 
hvilken vaksine som benyttes de ulike dagene finner du på kommunens hjemmeside. 

Lørdag 4. september startet vaksineringen av 16- og 17-åringer. Det er de som er født i 2004 og 2005. 
Til nå har 60% i denne gruppen fått første vaksinedose.  I neste uke starter vaksineringen av barn 12-
15 år.  
  

Dato 06.09. 85 + 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44 16-17 

Antall 
innbyggere 

287 1022 2068 2701 3017 6108 514 

Dose 1 310 1005 1973 2551 2722 5067 310 

Dose 2 295 1013 1922 2368 2300 3459 76 



Andel D 1 100% 98,3% 95,4% 94,4% 90,2% 83,0% 60,3% 

Andel D 2 100% 99,1% 92,9% 87,7% 76,2% 56,6% 19,5% 
 


