
Litt om smittevern og råd til befolkningen  

 

Kragerø kommune har brått stigende smittetall i november. Mange er syke av andre 
luftveisinfeksjoner. Også i nabokommunene er det økende smitte, og Vestfold og Telemark 
er det fylket i landet med brattest smittestigning denne uka. Det er heldigvis få som blir 
alvorlig syke. 

Kommunen som er ansvarlig for det offentlige tjenestetilbudet vil være ekstra aktsom i 
denne fasen. Kommuneledelsen har derfor avlyst noen møter og samlinger, og gjennomfører 
flere møter digitalt.  

Det kommer mange henvendelser fra ulike lag og foreninger om hvordan de skal forholde 
seg i den situasjonen vi er i. Det er som kjent ikke innført noe forbud mot arrangementer 
verken nasjonalt eller i kommunen, men de som har arrangementer av ulike slag bør følge de 
nasjonale smittevernrådene og tenke gjennom hvilke smitteverntiltak de vil iverksette i sitt 
eget arrangement.  

Vi velger derfor å gi noe felles informasjon om bakgrunnen for hvilke råd og anbefalinger 
som gjelder nå. 

Koronavirus smitter gjennom dråpesmitte. Derfor skal personer som er smittet være isolert 
til smitterisikoen er redusert. Økt avstand mellom personer og færre nærkontakter, er to 
viktige smittereduserende tiltak som har vært mye brukt under pandemien. Ved å øke 
avstanden mellom mennesker og redusere antall kontakter, reduserer vi smitterisikoen fra 
personer som ikke vet at de er smittet.  

I utgangspunktet bør alle holde avstand til andre utenom egen husstand eller tilsvarende 
nære når det er en pandemi. Vi anbefaler derfor nå å unngå fysisk kontakt, inkludert 
håndhilsning og klemming til andre enn de nærmeste. Kortvarig passering gir liten risiko for 
smitteoverføring. I det offentlige rom som i butikker, serveringssteder, treningssentre bør 
alle holde avstand til andre enn de man bor sammen med. Munnbind anbefales i situasjoner 
og på steder der det ikke er mulig å opprettholde avstand. 

Det å ha kontakt med mange andre personer øker risikoen for å bli smittet. Et effektivt 
smitteverntiltak er derfor å vurdere å begrense antall kontakter, og å ha de samme 
kontaktene over tid. 

Det er viktig at barn og unge i minst mulig grad rammes under pandemien. Det gjør at vi er 
tilbakeholdne med å iverksette tiltak som rammer dem. Vi ser likevel at det er særlig 
nærkontakter som smittes. Det betyr at familiemedlemmer ofte blir smittet av barn som er 
smittet, også de er vaksinerte. Derfor bør rådene fra smittesporingsteamet om å teste seg 
når det er påvist smitte hos nærkontakter, følges. Ved positiv test vil personen få beskjed om 
å isolere seg i fem dager eller til feberfrihet. Dette bidrar til å bryte smittekjeden.  

Legevakta deler ut hurtigtester, og det deles daglig ut veldig mange hurtigtester. Lageret av 
hurtigtester er ikke ubegrenset, og vi har lagt inn bestilling på flere hurtigtester. Vi vet 
imidlertid ikke når de blir levert. Vi må derfor passe på at testene brukes i tråd med 
kriteriene fra Folkehelseinstituttet, og prioritere å levere ut til disse gruppene.  



Legevakta har stor pågang av pasienter og har travle dager, og vi ber derfor at befolkningen 
som trenge hurtigtester helst henter disse på dagtid hvis det er mulig. 

Heldigvis er det god vaksinasjonsdekning i Kragerø, og vi er på god vei til å tilby boosterdose 
til alle over 65 år før jul og til helsepersonell som arbeider pasientnært. Vaksinasjon 
medfører lavere smitterisiko, og de smittede blir mindre syke. Imidlertid er mange smittede 
og syke som er hjemme fra arbeid samtidig, en belastning for oss alle. Fravær fra jobb 
belaster de som ikke er syke og som er på jobb. Høyt sykefravær kan medføre et svekket 
tjenestetilbud til alle andre som trenger tjenester fra det offentlige.  

Smittevern under en pandemi må vi stå sammen om. Kommunen sender derfor ut en 
påminning til alle innbyggere med oppfordring om å bidra, slik at vi kommer oss gjennom 
også den fjerde smittebølgen. 

   

 


