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STATUS COVID-19 - 04.01.2021 - NYE NASJONALE REGLER OG INNFØRING AV LOKALT 
TILTAK 
 
Status 
Det er i dag påvist fem nye tilfeller med korona (Covid-19) i Kongsvinger kommune. Alle er nærkontakter av allerede 
smittede og følges opp etter nasjonale retningslinjer. 
 
Nye nasjonale og lokale tiltak 
Regjeringen har innført nye nasjonale smittevernregler som gjelder fra og med 4. januar og to uker fremover, jfr. 
regjeringen.no/id2826466/ #koronaNorge #korona. Kongsvinger kommune forventer og har tillit til at innbyggere, 
arbeidsgivere, idretts- og kulturliv vil følge de nasjonale anmodningene. Dersom regionen skal unngå et nytt 
smitteutbrudd, er vi helt avhengig av at alle etterlever de anbefalte tiltakene. I praksis betyr dette at alle skal holde 
seg mest mulig hjemme de neste 14 dagene,  med unntak av gjennomføring av helt nødvendige ærend. Barn, 
ungdom og voksne skal ikke møtes på tvers av kohorter.  
 
Kongsvinger kommune anmoder spesielt butikker og treningssentre om å ha nødvendig adgangskontroll og sørge 
for at det ikke er flere kunder inne i lokalet enn at det er mulig å holde minst én meters avstand, sammen med de 
andre basale smitteverntiltakene.  
 
Krisestaben i kommunen vil følge situasjonen tett. 
 
Nye lokale tiltak 
Ungdomsskoler settes på rødt nivå 
I tråd med regjeringens anbefalinger starter ungdomsskolene i Kongsvinger kommune opp på rødt nivå fra og med 5. 
januar. Ungdomsskolene er godt forberedt på denne situasjonen. Rødt nivå innebærer en veksling mellom digital 
undervisning og fysisk oppmøte på skolen. Sårbare elever og elever med spesielle behov får individuelle 
tilrettelegginger. Ungdomsskolene vil sende informasjon til foresatte om hva dette vil innebære for hver enkelt elev.  
 
TOTALOVERSIKT  
Totalt 141 smittede med Covid-19 siden søndag 22.11.2020.  
 
Oversikt smittede pr. dag siste uke: 
 

• Mandag 04.01.2021: 5 (hittil i dag) 
• Søndag 03.01.2021: 0  
• Lørdag 02.01.2021: 2 
• Fredag 01.01.2021: 0  
• Torsdag 31.12.2020: 5  
• Onsdag 30.12.2020: 0  
• Tirsdag 29.12.2020: 4 
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OVERSIKT OVER GJELDENDE TILTAK FOR KONGSVINGER KOMMUNE I TILLEGG TIL DE NASJONALE 
ANBEFALINGER OG REGLER 
 
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 
Ungdomsskoler settes på rødt nivå 
I tråd med regjeringens anbefalinger starter ungdomsskolene i Kongsvinger kommune opp på rødt nivå fra og 
med 5. januar. Ungdomsskolene er godt forberedt på denne situasjonen. Rødt nivå innebærer en veksling mellom 
digital undervisning og fysisk oppmøte på skolen. Sårbare elever og elever med spesielle behov får individuelle 
tilrettelegginger. Ungdomsskolene vil sende informasjon til foresatte om hva dette vil innebære for hver enkelt 
elev.  
 
 
HELSE OG INSTITUSJONER  

 
• Roverudhjemmet  

En beboer ved Roverudhjemmet er bekreftet smittet. Den smittede følges opp etter nasjonale 
retningslinjer og nærkontakter er satt i karantene. Dette har medført besøksstopp på hele 
Roverudhjemmet frem til og med 08.01.2021.  
 

• Langelandhjemmet  
En beboer ved Langelandhjemmet er bekreftet smittet. Den smittede følges opp etter nasjonale 
retningslinjer og nærkontakter er satt i karantene. Dette medfører besøksstopp på hele 
Langelandhjemmet frem til og med 11.01.2021.  
 

• Skyrud demenssenter 
Det innføres besøksstopp på Skyrud demenssenter inntil videre. 

 
 

Arbeidsplikt under karanteneplikt 
Helsepersonell tilsatt i Kongsvinger kommune som er i karantene, fritas fra karanteneplikt i arbeidstiden og 
pålegges å stille på jobb under karantenetididen.    
  
Unntaket fra karanteneplikt i arbeidstiden opphører dersom personen utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, 
hoste eller tung pust eller vurderes av lege som mistenkt smittet av SARS-CoV-2.  
  
Helsepersonell i karantene opprettholder karanteneplikt i den tiden de ikke er på jobb.  
  
Den lokale forskriften varer frem til og med 13. januar 2021. Kongsvinger kommune kan når som helst endre, 
forlenge eller oppheve forskriften. 
 

 
  



 
 
 
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. 
 

• Tiltaket med ukentlig testing av helsepersonell er avsluttet i tråd med nasjonale retningslinjer.  
 
 
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:  
• Mandag – fredag:  09.00-15.00 
• Lørdag og søndag:  10.00-12.00  

 
Telefon: 40405410 
 
MØTER I KRISESTAB  
Krisestaben følger utviklingen tett. Oppdatert pressemelding vil sendes ut ved behov. 
 
 
  



 
 
 
SPØRSMÅL 
Kommunen kommer tilbake med ny informasjon når dette foreligger. Nødvendige oppklarende spørsmål kan 
rettes til: 
 
Kontaktperson helse og breddeidrett: 
Kommunalsjef helse og mestring Cathrine Pedersen. 
Cathrine.Pedersen@kongsvinger.kommune.no 
 
Henvendelser vedr. breddeidrett kan rettes til korona@kongsvinger.kommune.no og vil bli besvart på virkedag. 

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