
Status Uke 29  

 

Nøkkeltall Fra 19. juli - 25. juli 

Nøkkeltall: 

• 1 person fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 2 smittet de siste 14 dager 
• Det ble tatt 234 tester. 
• Det er 10,1 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager (mot 50,7 nasjonalt) 
• Nesodden er på risikonivå 1 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste 

14 dager). 

 
Smitten i vårt område er godt under landsgjennomsnittet, men det er en svakt stigende trend i 
landet. Det er derfor viktig å oppfordre alle til å følge smittevernrådene med god håndhygiene, 
avstand og ikke være sosial dersom man har symptomer, men ta en test.  

Som et tiltak for å nå flere i de yngste aldersgruppene opprettholdt kommunen tilbud om drop-in-

timer også i uke 29. Dette har også blitt benyttet også av eldre aldersgrupper statistikken viser en 

liten vekst i flere aldersgrupper. Totalt sett er nå 85,1% av befolkningen over 18 år vaksinert med 

dose 1, en økning fra 83,8% uken før.  

 

Vaksineringen 

Vaksinering av innbyggere for å beskytte mot smitte er viktig for å kunne holde samfunnet åpent og 
leve mest mulig normalt i tiden fremover. 

Nesodden ligger an til en svært høy dekningsgrad på vaksinering. Alle innbyggere over 18 år har fått 

tilbud om vaksine, og i fra tirsdag i uke 30 og i uke 31 vil det ikke vaksineres med vaksinedose 1, men 

man kan fremdeles avtale tid for vaksinedose 1 i fra uke 32.   

I uke 29 fikk 160 personer sin første dose i aldersgruppen 18-44. Totalt har nå 74,1% fått sin første 

dose i denne aldersgruppen, en økning fra 71,5% i forrige uke. I aldersgruppen 45-54 år har man nå 

totalt vaksinert 87,5 % med dose en, og totalt sett er 85,1 % av befolkningen over 18 år nå vaksinert 

med dose en.  

Dato 27.07. 85 + 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44 

Antall 
innbyggere  

287 1022 2068 2701 3017 6108 

Dose 1  309 997 1954 2503 2641 4528 

Dose 2 293 1010 1890 1463 1067 1187 

Andel D 1 100% 97,6% 94,5% 92,7% 87,5% 74,1% 

Andel D 2 100% 98,8% 91,4% 54,1% 35,4% 19,4% 

 


