
Statusrapport uke 34 
 

Fra 23 august - 29. august 
 
Nøkkeltall:  

• 31 personer fikk påvist smitte av covid-19 siste uke, totalt er 36 smittet de siste 14 dager.  
• Det ble tatt 436 tester sist uke.  
• Det er 196,9 smittede i kommunen per 100 000 innbyggere siste 14 dager 

(mot 248,2 nasjonalt)  
• Nesodden er på risikonivå 3 (risikonivå defineres på bakgrunn av den totale situasjonen siste  

14 dager) 
 

Det er en stigende smittetrend både på Nesodden og i landet som helhet. En stor andel av de 
smittede siste uke er unge under 20 år. Det er ifølge folkehelseinstituttet en forventet utvikling. Barn 
og unge under 18 år, som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære nærkontakter kan nå 
teste seg for karantenefritak etter definerte testregimer. Når slik testing er knyttet til smitte i skoler 
eller barnehager, vil deler av testingen gjennomføres som selvtesting.  
 
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. I situasjoner der det er vanskelig å holde en meter avstand, er det anbefalt å bruke 
munnbind. 
 
Skoler og barnehager er på grønt nivå og kommunen er omfattet av nasjonale bestemmelser.  
 

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.  
 
Aldersgruppen 25-39 år er den med lavest vaksinedekning, så de i denne aldersgruppen som ikke har 
fått første vaksinedose oppfordres spesielt om å bestille tid for vaksine eller benytte seg av drop-in 
tilbudet.  
 
De som er født i 2003 eller tidligere 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.  
 
FHI anbefaler nå å forkorte vaksineintervallene mellom dose 1 og dose 2. Kommunen får mange 
vaksinedoser de nærmeste ukene, så det er nå åpent for alle aldersgrupper å booke tid for andre 
dose, så lenge det har gått minst 21 dager fra første dose med BioNtech-Pfizer og 28 dager fra første 
dose med Moderna vaksine. Nå vaksineres det med Moderna som dose 2. Det er nå åpent for drop-in 
vaksinering med andre vaksinedose. 
 
Lørdag 4. september, kl. 10-15 starter vaksineringen av 16 og 17 åringer. Det er de som er født i 2004 
og 2005. Viktig å merke seg at de som ikke har fylt 16 år må ha med skriftlig samtykke fra foresatte. 
Det er åpent vaksinesenter med drop-in kun for denne aldersgruppen og vi håper på stor oppslutning 
den dagen.   
 
 

  

Dato 23.08.  85 + 75-84 65-74 55-64 45-54 18-44 



Antall 
innbyggere  

287 1022 2068 2701 3017 6108 

Dose 1  310 1004 1973 2549 2712 4996 

Dose 2  295 1013 1919 2319 2146 3026 

Andel D 1  100% 98,2% 95,4% 94,4% 89,9% 81,8% 

Andel D 2  100% 99,1% 92,8% 85,8% 71,1% 49,5% 

  
  
  
 


