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Informasjon om tiltak og forholdsregler for å hindre smitte av koronavirus 

En elev ved Nøtterøy videregående skole testet i går kveld positivt på Koronavirus og vedkommende 
og dennes familie er i hjemmekarantene. Nøtterøy videregående skole følger rådene til 
Folkehelseinstituttet og tiltak er, og vil bli iverksatt. Medelever som har hatt nærkontakt med den 
smittede har blitt kontaktet av kommuneoverlegen i Færder kommune. 

Dersom elever mener de har hatt kontakt med en som er smittet og er i tvil om hva du skal gjøre vil 
helseykepleier være på skolen hele fredag for samtale og råd. Elever og foresatte med kroniske 
sykdommer bes kontakte sin fastlege for en medisinsk vurdering. For medisinskfaglige råd bes 
foresatte kontakte kommuneoverlegen. 

Nærkontakt og smitte 

Symptomfrie er ikke smittsomme selv om de har vært i kontakt med en som er smittsom. Med 
nærkontakt menes kontakt med en som er smittet 24 timer før vedkommende ble syk, se for øvrig 
informasjonsskrivet fra kommuneoverlegen. 

Nøtterøy videregående skole følger nøye med på utviklingen framover og vil informere elever og 
foresatte så snart ny informasjon foreligger. Skolen følger de nasjonale helserådene fra 
Folkehelseinstituttet og skolen driftes som normalt inntil videre.  
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Informasjon om tiltak og forholdsregler 
for å hindre smitte av Koronavirus 
En person i Færder kommune ble i går ettermiddag testet positivt på Koronavirus. 
Vedkommende har vært i Nord-Italia og har lette symptomer. 
 
Vedkommende og dennes familie er i hjemmekarantene. Resten av  familien har så langt ikke symptomer 
på smitte. Hele familien har fulgt alle råd og oppsøkt lege. 
 
Færder kommune følger rådene som gis fra Folkehelseinstituttet og det er identifisert hvem som har vært i 
nærkontakt med vedkommende. Disse ble ringt til i går og har fått hjemmekarantene og veiledning fra 
kommuneoverlegen. 
 
Hjemmekarantene betyr at du må være hjemme fra skole og andre aktiviteter. Du kan gå en liten tur, men 
ikke ha kontakt med andre. 
 
Situasjonen følges opp etter de råd som er gitt av Folkehelseinstituttet og nødvendige tiltak er, og vil bli, 
iverksatt. 

Med nærkontakt menes kontakt med en som er smittet 24 timer før vedkommende ble syk.  

• Personer som bor i samme husstand . 
• Personer som har hatt direkte fysisk kontakt med den smittede. 
•  Personer som har hatt nærkontakt under 2 meter i mer enn 15 minutter. 
•  Personer som har sittet to seter eller nærmere på offentlig transport. 

Dersom du mener å ha hatt kontakt med vedkommende som er smittet, men ikke har blitt ringt til 
må du ta kontakt med helsesykepleier. Helsesykepleier vil være på skolen hele fredag 6 mars. 
 
Det er veldig få som blir alvorlig syke av Koronavirus. Det viktigste du kan gjøre er å vaske hender 
ofte og ikke hoste eller nyse direkte på andre.   
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