Testing og karantene i skoler og barnehager i Sandnes kommune
for ansatte

Den 16. august 2021 ble det innført lettelser i reglene for karantenesetting av barn og unge i
situasjoner der de i barnehage, skole eller på fritiden var nærkontakter til andre med covid-19.
Disse lettelsene gjelder ikke for personer over 18 år, herunder ansatte i barnehage og skole.
For disse gjelder følgende:
Beskyttet eller ubeskyttet?
-

-

-

Dersom du er fullvaksinert, og det har gått mer enn 1 uke fra siste dose til du blir eksponert
for smitte (alternativt om du er vaksinert med én dose Janssen-vaksine) eller dersom du har
gjennomgått covid-19 og har fått en dose vaksine for over en uke siden, har du fritak for
smittekarantene. Dette gjelder også for de ansatte som har gjennomgått covid-19 de siste 12
månedene.
Dersom du har fått en vaksinedose og det har gått 3 til 15 uker etter at du fikk vaksinedosen
er du regnet som «Beskyttet» og trenger ikke være i karantene i påvente av test og
prøvesvar. Dersom man har fritak grunnet en vaksinedose må den ansatte likevel
gjennomføre en PCR-test mellom dag 3-7 etter eksponering.
Uvaksinerte blir kontaktet av smittesporere og må gjennomføre vanlig smittekarantene.

Hvem skal i smittekarantene?
-

Alle som ikke er fullvaksinert eller beskyttet og er nærkontakter til en bekreftet smittet
person skal i smittekarantene. Med nærkontakt menes det at man innenfor de siste 48
timene før sykdomsutbrudd eller positiv test hadde mindre enn 2 meters avstand i mer enn
15 minutter, fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekret. Karantenen varer i 10 døgn,
men den ansatte som er nærkontakt kan teste seg ut etter 7 fulle døgn.

Hvem skal teste seg og hvordan gjøres dette?
-

Alle som har symptomer, uavhengig av alder og vaksinestatus, skal teste seg med PCR-test på
Klepp luftvegslegevakt. Dette gjelder uavhengig av om man har tatt test tidligere, også
hurtigtest.

-

PCR-test bestilles på c19.no. Alle som tester seg grunnet symptomer må være hjemme i
karantene til prøvesvar foreligger.

-

Barn og unge som er eksponert for smitte i barnehage eller skole kan testes med hurtigtester
i tråd med nye retningslinjer. Voksne kan likevel ikke testes med hurtigtester knyttet til
smitte i barnehage eller skole.

