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Nye rutiner for å håndtere smitte i barnehager og skoler

Normal hverdag med økt beredskap og nedjustert TISK i Nordre Follo kommune
Nå er vi over i normal hverdag med økt beredskap når det gjelder koronasituasjonen i kommunen. Dette
innebærer endringer og en nedjustert TISK strategi - testing, isolasjon, smittesporing og karantene. Se
kommunens nettsider for hva som gjelder til enhver tid.
Nå har den enkelte foreldre og familie ansvar for å teste seg og informere sine nærkontakter om
eventuell smitte. De som tester positivt, skal fortsatt isolere seg.
Testing
Det anbefales fortsatt å teste seg ved nyoppståtte luftveissymptomer. Se oppdatert flytskjema fra FHI:
https://www.fhi.no/contentassets/a0fbcb7d75fc4fa1b7635630cec1d33e/2021-09-25-flytskjemanyoppstatte-luftveissymptomer.png.
Når barnehagen eller skolen får informasjon om smitte i en gruppe eller klasse, vil barna få med seg en
test hjem fra barnehagen/skolen for å teste seg hjemme. Barn i gruppen/klassen skal teste seg en gang,
følge med på symptomer i ti dager og teste seg på nytt ved symptomer. Barna kan være i
barnehagen/skolen ved negativ test hvis de ellers er friske. Trenger dere flere tester, kan dere hente
disse på teststasjonen på Langhus.
Se kommunens nettside for hvordan dere skal håndtere en smittesituasjon:
https://www.nordrefollo.kommune.no/koronavirus/Testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/

Smittesporing
Kommunens smittesporingsteam nedskaleres og vil nå forholde seg til nærkontakter i hjemmet. Ved
smitte av barnet i barnehagen eller eleven på skolen, må dere gi beskjed til barnehagen eller skolen slik
at de kan informere gruppen eller klassen om at det er oppdaget smitte. Skolen sender med de andre
barna test hjem. Smittesporingsteamet vil fortsatt ha kontakt med barnehagen/skolen for oppfølging.
Isolasjon
Smittede er fortsatt pålagt isolering, vanligvis i fem dager. Se oppdatert flytskjema fra FHI:
https://www.fhi.no/contentassets/f359d7cf6ef54dbfb92499c96ba8bca6/2021-09-25-flytskjema-dueller-narkontakt-er-smittet.-oppdatert-3.pdf
Smittesporingsteamet i kommunen vil ta kontakt med den som er smittet og avgjøre isolasjon og evt.
karantene/testing av familien. Smittesporingsteamet ringer fra telefon 66 10 14 07.

nordrefollo.kommune.no

Nå kommer ikke kommunen til å oppgi hvor mange som er i isolasjon, men barnehagene og skolene vil
ha kontakt med de som er direkte berørt for å håndtere smitten i en gruppe eller klasse. Alle foresatte
får ikke lenger beskjed om isolerte/smittede i barnehagen eller på skolen.
For noen kan det være uvant å ikke få informasjon om, men kommunen har høy vaksinasjonsdekning og
svært få blir alvorlig syke. Vi har derfor ikke det samme behovet for smittetall eller antall isolerte lenger.
Dere kan lese om smittesituasjonen i kommuneoverlegens ukentlige risikorapport.
Her kan du lese kommuneoverlegens risikorapport.
Karantene
Barn og unge er unntatt karantenereglene og anbefales å teste seg ved symptomer.
Mer informasjon
Hvis du har ytterligere spørsmål, kan du finne informasjon på kommunens nettsider (se lenke på side 1).
Har du spørsmål om symptomer, smitte eller helsetilstand må du kontakte din fastlege.

Vi tar nå tilbake hverdagen og det som har vært normalt, noe vi har lengtet etter lenge.
Med ønske om gode dager til alle.
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