STATUS

TILTAK

TEST

UNNTAK FOR TILTAK

Positiv prøve (hurtigtest eller PCR)

ISOLASJON
6 døgn (+feberfri minst 24 timer)

Hurtigtest må verifiseres med PCR

Positiv PCR innenfor 12 uker etter kjent
covid-19-infeksjon

Alle som har symptomer på covid-19
må ta en test.
Dette gjelder uansett vaksinasjonsstatus

Symptomer på covid-19

HUSSTANDSMEDLEMMER OG
TILSVARENDE NÆRE NÆRKONTAKTER
(kjæreste, bestevenn, overnattingsbesøk eller andre man har mye
kontakt med)
OGSÅ <18 år

SMITTEKARANTENE I 10 DØGN

Hurtigtest snarest + PCR

Hvis man får symptomer

Ny hurtigtest så snart som mulig

Teste ut av karantene etter 6 døgn

PCR eller hurtigtest på teststasjonen
på DAG 7.

HUSSTANDSMEDLEMMER OG
TILSVARENDE NÆRE KONTAKTER
SOM MÅ BO TETT MED DEN SMITTEDE

SMITTEKARANTENE I 10 DØGN
FRA DEN SMITTEDE HAR VÆRT 4 DØGN
I ISOLASJON

(Der man ikke kan holde avstand,
for eksempel familier med yngre
barn som er smittet og ikke kan
være uten mor eller far)

(totalt 14 karantenedøgn)

Har du gjennomgått covid-19 de siste tre
månedene, trenger du ikke å teste deg,
så lenge du ikke er i karantene.
Er du i karantene og får symptomer
får du plikt til å teste deg.
- covid-19-infeksjon siste 3 mnd
(bare test ved symptomer)
- Dose 3 mer enn 1 uke siden
(Forutsatt daglig hurtigtest i 7 dager)
- Samfunnskritisk personell*
(forutsatt daglig hurtigtest i 7 dager)
* gjelder bare fullvaksinerte personer og gir
kun unntak i arbeidstiden. Skal fortsatt ha
fritidskarantene. Skal bruke munnbind på jobb.

Hurtigtest snarest + PCR

Hvis man får symptomer

Ny hurtigtest så snart som mulig

Teste ut av karantene etter 11 døgn

PCR eller hurtigtest på teststasjonen
på DAG 12.

Ikke fritak for barn under 18 år. De skal i
smittekarantene som husstand
- covid-19-infeksjon siste 3 mnd
(bare test ved symptomer)
- Dose 3 mer enn 1 uke siden
(Forutsatt daglig hurtigtest i 7 dager)
- Samfunnskritisk personell*
(forutsatt daglig hurtigtest i 7 dager)
* gjelder bare fullvaksinerte personer og gir
kun unntak i arbeidstiden. Skal fortsatt ha
fritidskarantene. Skal bruke munnbind på jobb.
Ikke fritak for barn under 18 år. De skal i
smittekarantene som husstand

Kommuneoverlege Therese U. Hildan, Måsøy kommune, januar 2022

