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Status Covid-19 - 06.12.2020 - Kongsvinger kommune 
 
Kongsvinger kommune fikk i går ettermiddag to flere smittede med Covid-19 (totalt tre smittede lørdag 5. desember) 
og har en ny smittet hittil i dag. To av de nye smittetilfellene involverer Sentrum videregående skole, de to 
tilfellene har ingen sammenheng. De smittede følges opp etter nasjonale retningslinjer og smittesporing er 
iverksatt.  
 
Det ble tidligere i uken avdekket smitte hos en ansatt ved Holt HDO. Alle nærkontakter til den smittede har testet 
negativt (ikke smitte) ved første test.  
 
Følgende nye lokale tiltak innføres: 
 
Langeland skole 
Hele 2. trinn ved skolen er i karantene frem til og med 11.12.2020. Det berørte trinnet testes på skolen mandag 
7.12.2020. 
 
Sentrum videregående skole 
Skolen kommer med egne presiseringer rundt drift og tiltak. 
 
 
TOTALOVERSIKT  
Totalt 93 smittede med Covid-19 siden søndag 22.11.2020. Testing og smittesporing utføres fortløpende. 
 
Oversikt smittede pr. dag:  

• Søndag 22.11.2020: 3 
• Tirsdag 24.11.2020: 12 
• Onsdag 25.11.2020: 5 
• Torsdag 26.11.2020: 4 
• Fredag: 27.11.2020: 15  
• Lørdag 28.11.2020: 3 
• Søndag 29.11.2020: 5  
• Mandag 30.11.2020: 9 
• Tirsdag 1.12.2020: 8 
• Onsdag 2.12.2020: 7 
• Torsdag 3.12.2020: 3  
• Fredag 4.12.2020: 15  
• Lørdag 5.12.2020: 3 
• Søndag 6.12.2020: 1 (hittil i dag) 

 



 
 
OVERSIKT OVER GJELDENDE TILTAK FOR KONGSVINGER KOMMUNE 
 
Kongsvinger kommune vil presisere at de lokale tiltakene gjelder i tillegg til de nasjonale tiltakene. Kommunen 
har gjort en gjennomgang av tiltakene med FHI som støtter kommunens tiltak. 
 
SKOLE 

• Langeland skole 
Hele 2. trinn ved skolen er i karantene frem til og med 11.12.20. Det berørte trinnet testes på skolen 
mandag 7.12.2020. Elever i karantene må følge nasjonale myndigheters retningslinjer. Negativ test 
opphører ikke karantenetiden. 
 

• Vennersberg skole 
Hele 2. trinn på skolen er i karantene frem til og med 10.12.2020. Elever i karantene må følge nasjonale 
myndigheters retningslinjer. Negativ test opphører ikke karantenetiden. 
 
Resten av elevene er forventelig tilbake på skolen mandag 07.12.2020. 
 

• Kongsvinger ungdomsskole  
Alle elever er forventelig tilbake på skolen mandag 07.12.2020. 
 

• Marikollen skole 
Alle elever er forventelig tilbake på skolen mandag 07.12.2020. 
 

• Sentrum videregående skole  
Skolen kommer med egne presiseringer rundt drift og tiltak. 
 

HELSE OG INSTITUSJONER 
• Tiltak ved Holt HDO 

 Det ble tidligere i uken avdekket smitte hos en ansatt ved Holt HDO. Alle nærkontakter til den smittede 
har testet negativt (ikke smitte) ved første test.  
 

• Tiltak ved Roverudhjemmet 
Som et føre-var-prinsipp er det innført besøkstopp ved Roverudhjemmet inntil videre. En medarbeider 
som allerede var satt i karantene har testet positivt. Ved kommunal akutt døgnplass (KAD) er 1 plass 
gjenåpnet.  
 

• 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. 
 

• Kommunen minner om at beboere skal ha maks 5 nærkontakter i løpet av en uke, og anmoder om at 
pårørende bidrar til å opprettholde dette. Vi minner også om at besøkende må holde god avstand til den 
de besøker. 
 



 
• FHI anbefaler at sykehjem skal teste alle ansatte ukentlig i områder med mye smitte. Kongsvinger 

kommune følger denne anbefalingen og tester i tillegg alle ansatte ved HDO (heldøgns omsorgsboliger) og 
hjemmesykepleien ukentlig. 
 

Som et kortvarig tiltak er det innført bruk av munnbind for alle ansatte i den kommunale helsetjenesten. 

BREDDEIDRETT OG FRITIDSAKTIVITETER 
Breddeidrett: 

• Det er i samråd med Idrettsrådet besluttet at tiltak forlenges. Alle treninger, samt alle kamper og 
konkurransevirksomhet for barn, ungdom og voksne stopper frem til og med mandag 14.12.2020. Lokal 
forskrift gjelder. 
 
Henvendelser vedr. breddeidrett kan rettes til korona@kongsvinger.kommune.no og vil bli besvart på 
virkedag. 

Treningssentre: 
• Alle ubemannede treningssentre stenges fra 4.12.2020 til og med 14.12.2020. 
• All gruppetrening på bemannede treningssentre stanses fra 4.12.2020 til og med 14.12.2020. 

Lokal forskrift gjelder.  
 

Kommunen oppfordrer innbyggere til å begrense andre fritidsaktiviteter i samme tidsperiode. Ta deg gjerne en tur 
ut i frisk luft. 

 
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. 

Det anbefales videre bruk av munnbind på steder der det ikke er mulig å holde en meters avstand. Det er viktig at 
man ikke senker terskelen for de grunnleggende smittevernrådene ved bruk av munnbind: 

• 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. 

 
HAR DU SYMPTOMER MÅ DU TESTE DEG! 
Det er viktig at man tester seg på nytt ved utvikling av symptomer i karantenetiden, selv om du allerede har tatt en 
test tidlig i karantenetiden. 
 
Mange av de smittede opplever kun svake forkjølelsessymptomer. Det er viktig at også innbyggerne med slike 
symptomer tester seg. Dette inkluderer også den voksne delen av befolkningen. 
 
Vi har god testkapasitet, og svar foreligger innen 1-3 dager. 

Vi minner om telefonnummer og åpningstider hos koronatelefonen:  

mailto:korona@kongsvinger.kommune.no


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

 
Telefon: 40405410 
 
MØTER I KRISESTAB 
Neste møte i krisestab er mandag  7. desember. Oppdatert pressemelding vil sendes ut innen kl. 15 denne dagen. 
 
SPØRSMÅL 
Kommunen kommer tilbake med ny informasjon når dette foreligger. Nødvendig oppklarende spørsmål kan rettes 
til: 
 
Kontaktperson helse og breddeidrett: 
Kommunalsjef helse og mestring Cathrine Pedersen. 
Cathrine.Pedersen@kongsvinger.kommune.no 
 

Kontaktperson oppvekst: 
Kommunalsjef oppvekst og læring, Jon Egil Pettersen. 
Jon.Egil.Pettersen@edu.kongsvinger.kommune.no 
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