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STATUS COVID-19- 25.01.2021 – To nye smittetilfeller på lørdag  
 
Status 
Det ble lørdag 23.01.2021 påvist to nye smittetilfeller med Covid-19 i Kongsvinger kommune. De smittede er nærkontakter av 
tidligere smittede, og  følges opp etter nasjonale retningslinjer. Det har ikke kommet nye positive søndag eller hittil i dag.  
 
Anbefalinger i forbindelse med utbruddet i Nordre Follo 
Kongsvingerregionen ligger tett på kommunene som blir omfattet av regjeringens tiltak etter det påviste tilfellet av mutert 
covid-19-virus i Nordre Follo. Krisestaben i Kongsvinger kommune følger situasjonen tett og gjør fortløpende vurderinger av 
tiltak. Kongsvinger kommune har foreløpig følgende anbefalinger til innbyggerne: 

• Vi anbefaler innbyggerne å holde seg mest mulig hjemme og begrense antall nærkontakter.  
• Vi oppfordrer alle innbyggere til å ikke reise til eller ta imot besøk fra kommunene som er omfattet av regjeringens 

tiltak. 
• For personer som er bosatt i de berørte kommunene og som jobber eller går på skole i Kongsvinger, gjelder følgende: 

Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid der hjemmekontor ikke er mulig eller til skole, 
regnes som nødvendig.  

• Innbyggere fra Kongsvinger som pendler inn til en av disse kommunene, oppfordres også til å unngå alle reiser som 
ikke er strengt nødvendige. 

• 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.  
 

Vi vil igjen understreke viktigheten av å følge de basale smittevernrutinene. Det er ved å ikke eksponere seg for mulige trusler 
og holde antall nærkontakter til et absolutt minimum, at vi klarer å holde viruset på avstand:  

• Husk god hånd- og hostehygiene! 
• Du og dine nærmeste kan omgås normalt. 
• Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste, minst én meter! 
• Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme. 
• Har du symptomer på covid-19, bør du testes. 

 
Tomtavegen 
Etter henstilling fra politiet blir den kommunale vegen Tomtavegen helt stengt for trafikk ved svenskegrensen i løpet av 
tirsdag 26.01.21. Trafikken vil bli stengt i begge kjøreretninger. Utrykningskjøretøyer kan fjerne sperringen i forbindelse med 
utrykningsoppdrag. 
 
Registrering av innreise til Norge 
Reisende må sette seg inn i de reglene som gjelder, og forholde seg til disse. 
 
Alle som skal passere grensen til Norge fra områder med karanteneplikt (røde land/områder) må registrere seg digitalt før de 
kommer til landet. Det gjelder også norske statsborgere. Reisen skal registreres når det er mindre enn 72 timer til 
innreisetidspunktet. Når du fyller ut skjemaet digitalt, får du en kvittering som du skal vise til politiet i grensekontrollen.  

• Til digital reiseregistrering (regjeringen.no) 

• Hjelp til å fylle ut registreringsskjema - telefontjeneste på flere språk (regjeringen.no) 
 

Kommer du til Norge fra et gult område, er det andre regler som gjelder. Les mer om innreiseregler, og se kart over røde og 
gule områder i Europa (fhi.no).  

https://reg.entrynorway.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/egenerklaringsskjema-for-personer-som-skal-i-innreisekarantene-og-bekreftelse-pa-egnet-oppholdssted-for-gjennomforing-av-karantene2/id2791503/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1#utenlandsreiser
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1#utenlandsreiser


 
 
 
Innreiseforbud til Sverige fra Norge 
Fra klokken 24.00 natt til mandag 25. januar og t.o.m. 14. februar 2021 gjelder innreiseforbud til Sverige fra Norge for ikke-
svenske borgere. For mer informasjon, se nettsidene til svensk politi. 

Noen unntak: 
Noen grupper kan likevel reise inn over grenseovergangers som er ulovlige å passere. Se hvilke unntak som gjelder her 
(regjeringen.no). 

Flere grenseoverganger er ulovlige å bruke for innreise: 
Se oversikt over grenseoverganger som er lovlige å bruke, med teststasjoner (helsedirektoratet.no). 

Informasjon om grensepassering: 
https://www.politiet.no/rad/grense-og-grensepassering/ 

Oversikt over samfunnskritiske funksjoner: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-
samfunnsfunksjoner/id2695609/ 

Oversikt over lovlige grensepasseringssteder: 
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-grenseoverganger-med-
teststasjoner 

 
Rådhusteatret 
Rådhusteatret viderefører tiltaket om maks 50 personer/arrangement. 
 
 
TOTALOVERSIKT  
Totalt 158 smittede med Covid-19 siden søndag 22.11.2020.  
 
Oversikt smittede pr. dag siste uke: 

• Mandag 25.01.2021: 0 (hittil i dag) 
• Søndag 24.01.2021: 0 
• Lørdag 23.01.2021: 2 
• Fredag 22.01.2021: 0  
• Torsdag 21.01.2021: 0 
• Onsdag 20.01.2021: 2 
• Tirsdag 19.01.2021: 1 

 
 
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. 
 

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/december/inreseforbud-till-sverige-fran-storbritannien-och-danmark/
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-innreiserestriksjoner/id2703365/?expand=factbox2827389
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-innreiserestriksjoner/id2703365/?expand=factbox2827389
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-grenseoverganger-med-teststasjoner
https://www.politiet.no/rad/grense-og-grensepassering/
https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/
https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-grenseoverganger-med-teststasjoner
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/apne-grenseoverganger-med-teststasjoner


 
 
 
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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