
              Pressemelding 
 

 

STATUS COVID-19 – 19.02.2021 – Nye nasjonale anbefalinger og regler for smittevern 
 
Status 
Det er ikke bekreftet flere smittede med Covid-19 i Kongsvinger kommune de siste to dagene.  
 
Nye nasjonale retningslinjer: 
Regjeringen har i dag lagt frem nye nasjonale anbefalinger og regler for smittevern. 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonale-smitteverntiltak-lettelser-for-barn-unge-og-studenter/id2835423/ 
 
Regjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene. Det er innført noen lettelser for barn, unge og 
studenter.  
 
Studenter 
Det åpnes opp for at studenter kan være fysisk til stede ved undervisningen på universiteter, høyskoler og fagskoler 
med forsterkede smitteverntiltak.  
 
Idrettsarrangementer  
Deltakelse i fritidsaktiviteter har stor betydning for barn og unge. Barn og unge under 20 år kan trene og delta på 
fritidsaktiviteter som normalt. De er unntatt fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive 
med aktiviteten. Nye anbefalinger:  

• Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. 
Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer 
utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen 
kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det. 

• Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i 
idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes 
som geografisk inndeling.  

• Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening 
dersom det er mulig å holde god avstand. 

 
Uteliv og serveringssteder 
Nye regler:  

• Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00. 

• Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder. 
  
Kongsvinger kommune følger de nasjonale anbefalingene og regler for smittevern.  
 
 
 
 
 
  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonale-smitteverntiltak-lettelser-for-barn-unge-og-studenter/id2835423/


 
 
 
TOTALOVERSIKT  
Totalt 162 smittede med Covid-19 siden 22.11.2020.  
 
Oversikt smittede pr. dag siste uke: 

• Fredag 19.02.2021:0 (hittil i dag) 
• Torsdag 18.02.2021:0 
• Onsdag 17.02.2021: 2  
• Tirsdag 16.02.2021: 0 
• Mandag 15.02.2021: 0  
• Søndag 14.02.2021: 0 
• Lørdag: 13.02.2021: 0 

 
 
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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