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Status Covid-19 Kongsvinger kommune 27.11.20 
 
Kongsvinger kommune har fått 11 nye smittede med Covid-19 siden i går, totalt 31 smittede med Covid-19 
siden søndag. Anslagsvis er 500 personer i karantene. Testing og smittesporing utføres fortløpende.  
 
Kongsvinger kommune  jobber med  å sirkle inn hvor smitten kommer fra. Ett utbrudd er knyttet til 
Marikollen skole og ett er knyttet til Sentrum videregående skole. Det tredje utbruddet har tilknytning til 
medlemmer av en av byens moskéer, Islamsk kultursenter Kongsvinger. Kommunen opplever et godt 
samarbeid med ledelsen i kultursenteret. Kommunen og kultursenteret oppfordrer alle som har vært i 
kontakt med Islamsk kultursenter Kongsvinger siste tre uker om å holde seg hjemme, ringe 
koronatelefonen og teste seg. Kommunen ønsker å berømme de involverte for godt samarbeid, at de tar 
situasjonen på alvor og innfører nødvendige tiltak i tråd med veiledning fra kommunen. 
 
Vi minner om telefonnummer og åpningstider hos koronatelefonen:  
 

• Mandag – fredag:  09.00-15.00 
• Lørdag og søndag:  10.00-12.00  

 
Telefon: 40405410 
 
Tiltak iverksatt for å stoppe den aktuelle smitten i en tidlig fase tirsdag 24.11.20 gjelder fortsatt: 
 
Skole 

• Marikollen skole 
 
Hele Marikollen skole er i karantene og det avholdes hjemmeskole inntil videre.  
 
Elever i karantene må følge nasjonale myndigheters retningslinjer (se oppdaterte 
regler https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/ ). Karantenetiden er 10 dager inntil ny 
beskjed blir gitt. Negativ test opphører ikke karantenetiden. 
 

• Sentrum videregående skole 
Flere klasser er satt i karantene. 

Helse og institusjoner 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/


 

 

• Tiltak ved Holt HDO 
Som et føre-var-prinsipp er det innført besøksstopp ved Holt HDO frem til 04.12.2020.  Alle aktuelle pårørende 
er informert. Alle prøver som er tatt av beboere og medarbeidere er negative (ikke smitte). 
 
Det anbefales sterkt at beboere oppholder seg mest mulig hjemme. 
 

• Tiltak ved Roverudhjemmet 
Som et føre-var-prinsipp er det innført besøksstopp ved Roverudhjemmet inntil videre. 
 

• Tiltak ved Langelandhjemmet 
Som et føre-var-prinsipp er det innført besøksstopp ved en avdeling ved Langelandhjemmet inntil videre. 
 

• Andre tiltak ved helse og institusjoner 
Som en konsekvens av smitteutbruddet har Kongsvinger kommune sett seg nødt til å stanse 
praksisordning/praksiselever innenfor helsefag fram til nyttår. Sykepleierstudenter bidrar fremdeles. 
 
Som et kortvarig tiltak er det innført bruk av munnbind for alle ansatte i helsetjenesten. 

BREDDEIDRETT 
Det er gjort en ny vurdering av breddeidretten. Breddeidretten kan fortsette å trene inntil videre i tråd med 
smittevernveilederen. Det er avgjørende at de med symptomer holder seg hjemme. 

Fortsatt gjelder:  
Det er i samråd med Idrettsrådet besluttet at alle kamper og konkurransevirksomhet for barn, ungdom og voksne 
stopper fram til 06.12.2020.  

• Her finner du den lokale forskriften. (PDF, 173KB) 

BRUK AV MUNNBIND 
Det anbefales bruk av munnbind på kollektivtrafikk for alle over 12 år og der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. Dette 
inkluderer også skoleskyss. 

Møter i krisestab 
Krisestaben vil ha tett dialog gjennom helgen. Det vil sendes ut ny pressemelding ved behov.   
 
Har du symptomer må du teste deg! 
Vi sier som helseministeren: «Til deg som frykter at du er smittet: Du skal ikke skamme deg, du skal teste deg. Slik tar du 
ansvar og hindrer smitten i å bre seg».  

De som har testet positivt har ofte svake forkjølelsessymptomer. 

Vi har god testkapasitet, og svar foreligger innen 1-3 dager. 

Kongsvinger kommune anbefaler sterkt at vi oppholder oss mest mulig hjemme og 
følger de grunnleggende rådene: 

• Hold avstand 
• Ha god hånd- og hostehygiene 
• Holde seg hjemme når man er syk 
• Begrens antall nærkontakter 
• Hold dere mest mulig hjemme. Ha minst mulig sosial kontakt med andre. 

https://www.kongsvinger.kommune.no/getfile.php/13512134-1606296724/Filer/Kongsvinger/1b.%20Kampanje_banner/Lokal%20forskrift%20om%20midlertidig%20tiltak%20for%20%C3%A5%20hindre%20spredning%20av%20covid-19%20utbrudd%20i%20Kongsving%28856360%2925.11.2020.pdf


 

 

Hold fokus på hva du selv kan bidra med. Sammen klarer vi dette!  

 
Spørsmål: 
 
Vi kommer tilbake med ny informasjon når dette foreligger. Nødvendig oppklarende spørsmål kan rettes til: 
 
Kommunalsjef helse og mestring Cathrine Pedersen. 
Cathrine.Pedersen@kongsvinger.kommune.no 
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