
              Pressemelding 
 

 

STATUS COVID-19- 22.01.2021 – To nye smittetilfeller  
 
Status 
Det ble onsdag 20.01.2021 påvist to nye smittetilfeller med Covid-19 i Kongsvinger kommune. De smittede følges opp 
etter nasjonale retningslinjer. Det har ikke kommet nye positive torsdag eller hittil i dag.  
 
Nasjonale retningslinjer  
Kongsvinger kommune forholder seg til de nasjonale smitteverntiltakene for å hindre en ny smittebølge med Covid -
19.  

Selv om smittetallene nå er lavere ber Kongsvinger kommune alle om å begrense sosial kontakt i størst mulig grad. 
Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor 
sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være 
flere enn at man kan holde avstand.  
 
Se oversikt over alle de nasjonale reglene og anbefalingene: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-
18.1/id2828908/. Tiltakene varer så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen.  
 
Kommunen vil også minne om de basale smittevernrådene. 
 
Regler for alkoholservering på serveringssteder 
Fra i dag gjelder følgende regler for alkoholservering på serveringssteder:  
 
Serveringssteder som har skjenkebevilling:  

• kan kun servere alkohol: 
o ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.  
o til de som får servert mat. 

• skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00.  
• skal ikke servere alkohol etter kl. 24.00. 
• skal tilse at alkohol ikke blir konsumert etter kl. 00.30.  

Vaksinering 
Kongsvinger kommune er godt beredt til å ta imot alle vaksinedoser som tildeles innbyggerne i kommunen. Foreløpig 
er ikke den eksakte datoen for når dosene kommer kjent. Vi ber derfor våre innbyggere om å være tålmodige og 
vente på nærmere beskjed.   
 
Det ble denne uken sendt ut et informasjonsbrev til alle innbyggere om vaksinering i Kongsvinger kommune. 
Se brevet vedlagt. Vaksinering skjer i grupper. Prioriteringen bestemmes av sentrale myndigheter, og kan endres i 
tiden fremover.  
 
Innbyggere som ikke mottar brevet gjennom digitale kanaler vil motta dette i postkassen. 
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TOTALOVERSIKT  
Totalt 156 smittede med Covid-19 siden søndag 22.11.2020.  
 
Oversikt smittede pr. dag siste uke: 

• Fredag 22.01.2021: 0 (hittil i dag) 
• Torsdag 21.01.2021: 0 
• Onsdag 20.01.2021: 2 
• Tirsdag 19.01.2021: 1 
• Mandag 18.01.2021: 0  
• Søndag 17.01.2021: 0 
• Lørdag 16.01.2021: 0 

 
 
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.  
 
SKOLE 
Ungdomsskoler settes på gult beredskapsnivå fra 25. januar 
I tråd med regjeringens anbefalinger går ungdomsskolen i Kongsvinger kommune tilbake til gult beredskapsnivå 
fra mandag 25. januar. Overgang til gult beredskapsnivå betyr at alle elever har stedlig tilstedeværende 
undervisning. 
 
HELSE OG INSTITUSJONER  
Anbefaler begrensinger i besøk ved sykehjemmene i kommunen  
Besøksstopp ved sykehjemmene i Kongsvinger kommune ble opphevet 20. januar. For å redusere smittetrykket 
ber likevel kommunen om at besøk begrenses frem til andre dose av koronavaksinen er satt på sykehjemmene. 
Besøk på institusjon må fremdeles avtales på forhånd. 
 
BREDDEIDRETT 
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. Kamper, cuper og 
stevner må fortsatt utsettes. 
 
Voksne anbefales å ikke drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter innendørs. Kommunen vil poengtere at 
gruppetreninger på treningssentre også omfattes av anbefalingen. Utendørs kan voksne trene dersom det er 
mulig å holde god avstand. 
 
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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