Informasjon om korona-smitte i skole eller barnehage
Det er påvist koronasmitte på skolen/i barnehagen til barnet ditt. Barnet skal ikke i karantene, men
anbefales å teste seg om 3 og 5 dager. Selv om barnet ikke blir testet, kan det delta som normalt i
skole/barnehage.
Hvis barnet har symptomer bør det være hjemme til negativt prøvesvar foreligger (selvtest kan
benyttes), og til barnet føler seg frisk.
•

Ved negativt svar på selvtest kan barnet gå på skole/være i barnehage som vanlig

•

Ved positivt svar på selvtest:
o Må barnet isolere seg og ikke møte på skole/barnehage før isolasjon er opphevet
o Oppfordres foresatte til å rapportere positiv selvtest via kommunes system for dette:
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o

Bør man varsle skole/barnehage om positiv selvtest
Bør barnet ta PCR-test ved kommunal teststasjon for å bekrefte svaret. Barnet trenger
ikke å ta en bekreftende PCR-test dersom det har fått tredje vaksinedose eller har mottatt
to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de 3 siste månedene.

Jevnlig testing
Ved mange smittede på en skole/i en barnehage kan smittevernoverlegen anbefale «jevnlig testing».
Dere vil få beskjed dersom jevnlig testing innføres for dere og hvordan det foregår.
Hvem bør delta i jevnlig testing
• Barnehager
: ansatte og foresatte
• 1. - 4. trinn
: ansatte og elever eller foresatte (foresatte velger)
• 5. - 10. trinn og videregående skole : ansatte og elever
Unntak for jevnlig testing
• Gjennomgått covid-19 eller fått andre vaksinedose ila. siste 3 måneder.
• Vaksinert med tre vaksinedoser (ingen tidsbegrensning).
• Personer som ikke ønsker å teste seg (testing er frivillig og kan ikke kreves for skoleadgang)
Dersom selvtest ikke er mulig, kan jevnlig testing utføres på kommunal teststasjon om det er kapasitet.
Utdeling av selvtester
Ved smitteutbrudd deler skolen/barnehagen ut selvtester til barna/elevene. Selvtester kan også hentes
på kommunale teststasjoner og andre kommunale utleveringssteder.
Informasjon om steder og tidspunkt for utdeling av selvtester: Bergen kommune - Testing, symptomer

og legehjelp ved koronavirus
Diverse kilder til informasjon
• Definisjon av nærkontakter: Nærkontakter og isolering - FHI
• Informasjon om nasjonale og lokale regler og retningslinjer for karantene og isolasjon, samt for
unntak fra karantene: Nærkontakter og smittekarantene - FHI og Bergen kommune - Regler for

karantene, isolasjon og karantenehotell
•

Informasjon om utdelingssteder for selvtester: Bergen kommune - Testing, symptomer og

legehjelp ved koronavirus
•
•

Informasjon om isolasjon og anbefalt testregime: Nærkontakter og isolering - FHI
Video-beskrivelse av bruk av hurtigtest (selvtest): https://youtu.be/OaRvmSCODkU

