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Endring i retningslinjer for testing av helsepersonell 
 
Kriterier for testing er endret fra i går kveld. De nye retningslinjene ses under:   
 

Indikasjon for testing av covid-19 

I denne fasen av utbruddet er hovedprioriteringen å identifisere covid-19 tilfeller der det 

er risiko for spredning i helseinstitusjonen og smitte til sårbare grupper.  

Personer uten symptomer skal ikke testes.  

Kriterier for testing: 

• Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon* med behov for 
innleggelse 

• Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon 

• Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende 
luftveisinfeksjon 

• Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et 
bekreftet tilfelle av covid-19 der smitteoppsporing er indisert 

• Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer 

*akutt luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet 

 

Legger om driften av legekontorene 

Kommuneoverlegen beslutter omlegging av drift ved legekontora fra mandag.  
 
Dette vil medføre at alt av planlagte konsultasjoner blir avlyst – dette for å redusere antall pasienter 
på venterom. Legekontorene må øke opp bemanning på telefon.  
– Vi handterer sjølvsagt øyeblikkelig hjelp, men vi får bruke telefonkonsultasjon eller 
videokonsultasjon der det er mulig, sier fungerende kommuneoverlege Håvard Avelsgård i 
Nærøysund kommune. 
Ved tester så vil fortsatt hjemmetesting foretrekkes.  
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Endring av karanteneregler 
 
FHI har gått tilbake på tidligere melding på karantene på husstandsmedlemmer.  
Karantene gjelder kun for de som selv har vært på reise utenfor Norden. 
Se for øvrig til enhver gjeldende informasjon på www.fhi.no 
 
 
 
 
Alle ansatte må bidra til å hindre smitte 
 
Nærøysund kommune ber alle sine ansatte om å bidra til å forhindre smittespredning. Alle bør unngå 
store folkemengder og ansamlinger. Dette gjøres med å unngå møter i arbeidstiden og større 
samlinger på fritiden.  

http://www.fhi.no/

