Retningslinjer ved smitteutbrudd - August 2021

RETNINGSLINJER VED SMITTEUTBRUDD KNYTTET TIL ASKØY VIDEREGÅENDE
SKOLE
Ved utbrudd ved skolen gjelder de ordinære retningslinjene fra FHI, med eventuelle
lokale presiseringer. Se vedlegg!
Enkeltelever som blir satt i karantene eller isolasjon må melde fra til sin kontaktlærer.
Egenmelding (fra foresatte for de under 18 år) gjelder som gyldig dokumentasjon ut
september 2021.
Elever som er beskyttet (les definisjonen under) og elever som får negativt svar på
test nr. 1 kan få unntak fra karantene og komme på skolen som vanlig.

Fra smittevernlegen i Askøy kommune har vi fått følgende oppsummering:
INFORMASJON OM GJELDENDE REGLER FOR KARANTENE FOR BEFOLKNINGEN
(HENTET FRA FHI.NO)
Testing som alternativ til karantene
Fra 16. august kan personer under 18 år som defineres som nærkontakter, men ikke
er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, unntas smittekarantene ved å følge
testregime i samsvar med kommunens retningslinjer (§ 4 tredje ledd). Forskriften
åpner også for at kommunelegen kan beslutte at nærkontakter over 18 år, som ikke
er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, kan erstatte smittekarantene med
testregime. Dette anbefales for elever/studenter i utdanningsvirksomheter. Dersom
testing ikke lar seg gjøre må hele karanteneperioden gjennomføres.
Følgende testregime anbefales:
•

For personer over 13 år (ungdomsskole, videregående, høyskole, universitet):
o

Nærkontakter testes raskest mulig (dag 1). Ved negativt testsvar kan
de fritas fra smittekarantene

o

Påfølgende test dag 3

o

Påfølgende test dag 5. Ved fortsatt negative testsvar kan de unntas
smittekarantene.

Hvis en av testene er positive, skal personen i isolasjon som smittet.
Testing kan gjøres med antigen hurtigtest eller PCR, men bruk av hurtigtest vil gi
raskere svar, og er derfor av større nytte for å redusere fravær fra skole/barnehage.

I Askøy kommune har vi nå lokal forskrift slik at elever over 18 år også er omfattet av
«test for karantene».
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Unntak fra smittekarantene
•

Personer som er fullvaksinerte mot covid-19 eller har gjennomgått covid-19
siste 6 måneder, er unntatt smittekarantene etter nærkontakt.

•

Personer som ved eksponeringen/første nærkontakt har fått første
vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, er også fritatt fra smittekarantene,
dersom de tar en PCR-test mellom 3 og 7 døgn etter eksponering. De behøver
ikke være i karantene hverken frem til testen tas eller frem til test-svaret
foreligger. Hvis de ikke kan/vil testes må de være i smittekarantene som
vanlig. I husstander, der den vaksinerte har kontinuerlig kontakt med den
smittede, bør testen tas 3-7 dager etter at den smittede fikk symptomer (eller
etter prøvedato hvis den smittede ikke har symptomer). Dersom de tester
positivt på prøven skal de isoleres fra det tidspunktet testsvaret foreligger og
smittespores. Personer som ved eksponeringen/første nærkontakt har fått
første vaksinedose for under 3 uker siden følges opp på samme måte som
ubeskyttede.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-ogkarantene/testing/testing-erstatte-smittekarantene-barn-og-unge#null-praktisk

Regjeringen forlenger unntak fra fraværsreglene ut september - regjeringen.no

