Testing og karantene i skoler og barnehager i Sandnes kommune
Regjeringen innførte gjenåpningstrinn 3 fra 16/08/21. Dette medførte at mange
begrensninger for sosial kontakt falt bort. Bakgrunnen var at vi nærmet oss tidspunktet der
hele befolkningen over 18 har fått tilbud om 1. vaksinedose og dermed er beskyttet mot
alvorlig Covid-sykdom, samt at barn og ungdom gjennomgående har lettere sykdomsforløp
ved Covid-infeksjon. Ulempen er at vi i en tid fremover vil måtte akseptere høyere smittetall.
For å minske tiltaksbyrden i samfunnet og lette kommunenes håndtering, ble det innført
lettelser i reglene for karantenesetting, der hurtigtesting i mange tilfeller erstatter karantene
for elever i barnehage og grunnskole/videregående skoler. Målet har vært at barn og unge
bør ha en mest mulig normal hverdag med ordinære barnehage- og skoletilbud.
Samtidig bestemte regjeringen at barnehager og skoler skulle åpne på grønt nivå og at bruk
av gult eller rødt nivå i skole kunne vurderes av kommuneoverlegen i aktuelle tilfeller med
smitte, men ikke som et forebyggende tiltak. Rektor eller styrer kan ikke bestemme
tiltaksnivå for skolen eller barnehagen.
Test- og karanteneregler som gjelder i Sandnes nå:
•

Barn og unge under 18 år som er nærkontakt til en person med korona, kan ta en
hurtigtest i stedet for å havne i 10 dagers smittekarantene.

•

Ordningen gjelder ikke for barn og unge som er i samme husstand som en smittet
person, eller dersom barnet/ungdommen har symptomer.

•

Ved smitte i skole og barnehage betyr dette at husstandsmedlemmer til smittede og
barn og unge med symptomer skal ta vanlig PCR-test ved teststasjonen. Kommunens
smittesporere kan definere andre enn husstandsmedlemmer som nærkontakter.
Barnehagebarn/elever uten symptomer vil få tilbud om selvtesting. Nærkontaktene
er i karantene inntil de får negativt testresultat.

•

Hurtigtesten skal tas fra de fremre neseborene. Svaret på selvtesten er klart etter 1520 minutt. Positive svar meldes til kommunens smittesporingstelefon: 468 01 613.
Ved negativt resultat kan nærkontakter møte på skole eller i barnehage som vanlig.

•

Det skal tas test så fort som mulig og ny test på dag 5 og 7 etter siste kontakt med
smittet. Informasjonsmateriell og lenke til video om prosedyren for selvtest vil bli
distribuert sammen med testmateriellet, samt på kommunens hjemmesider.

•

Du kan være smittet selv om testresultatet er negativt. Derfor skal nærkontakter ta
flere tester. Testen er enkel. De eldste elevene og foresatte kan utføre testen selv.

•

Foreldre/foresatte har ansvar for å gjennomføre selvtesten. Skolen har ansvar for å
distribuere testmateriellet og for å se til at tester blir hentet.

•

Dersom smittesituasjonen blir uoversiktlig kan kommuneoverlegen bestemme at det
blir gjort jevnlig testing i ein periode.

•

Dersom en ikke ønsker testing gjelder 10 dagers smittekarantene, slik som tidligere.
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