
              Pressemelding 
 

 

STATUS COVID-19 – 10.02.2021 – Ett nytt smittetilfelle 
 
Status 
Det ble mandag 8. februar bekreftet ett nytt smittetillefelle med Covid-19 i Kongsvinger kommune. Smittevei er kjent. 
Vedkommende følges opp etter nasjonale retningslinjer og smittesporing er gjennomført.  
 
Oversikt over vaksinerte i Kongsvinger 9.2.2021 

• 869 personer har fått 1. dose vaksine (4,9 % av befolkningen) 
• 214 personer har fått 2. dose vaksine (1,2 % av befolkningen) 

 
TOTALOVERSIKT  
Totalt 159 smittede med Covid-19 siden søndag 22.11.2020.  
 
Oversikt smittede pr. dag siste uke: 

• Onsdag 10.02.2021: 0 (hittil i dag) 
• Tirsdag 09.02.2021: 0 
• Mandag 08.02.2021: 1 
• Søndag 07.02.2021: 0 
• Lørdag 06.02.2021: 0 
• Fredag 05.02.2021: 0  
• Torsdag 04.02.2021: 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.  
 
HELSE OG INSTITUSJONER  
Forrige uke fikk beboerne på sykehjem og i institusjoner andre dose av vaksinen. Kommunen anmoder om at besøk 
begrenses også denne uken for å oppnå effekt av vaksinen. Besøk på institusjon må fremdeles avtales på forhånd. 
Kommunen minner om nasjonale anbefalinger om å begrense antall nærkontakter og ber om at pårørende koordinerer seg i 
forhold til dette.  
 
BREDDEIDRETT 
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. Kamper, cuper og stevner bør 
fortsatt utsettes. 
 
Voksne anbefales å ikke drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter innendørs. 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 

mailto:Cathrine.Pedersen@kongsvinger.kommune.no
mailto:korona@kongsvinger.kommune.no
mailto:Jon.Egil.Pettersen@edu.kongsvinger.kommune.no

