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Videre håndtering av koronapandemien i Rælingsbarnehagen og -skolen 

Det er for tiden økende smitte av koronaviruset i Rælingen. Samtidig er det viktig at barn og 

unge får være mest mulig på skolen og i barnehagen. Derfor åpnet vi på grønt nivå denne 

høsten. Her følger mer informasjon til dere som foresatte om hvordan vi håndterer 

situasjonen. 

Den samlede kunnskapen om virusvariantene (også de som er mer smittsomme) tilsier at 

barn kan bli smittet og få symptomer, men i mindre grad enn uvaksinerte voksne. Hvis barn 

blir smittet har de som regel et lett forløp. Ettersom barn har mindre symptomer enn voksne 

smitter de også mindre videre. Syke barn kan imidlertid smitte andre, og det vanligste hittil er 

at smitte skjer i samme husstand.  

Selv på grønt nivå er det fremdeles noen smitteverntiltak: 

• Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer. 

• Det er viktig å holde avstand der det er mulig. 

• Normalt renhold og god håndhygiene. 

Hva gjør jeg hvis barnet får symptomer? 

Dersom barnet har fått symptomer på luftveisinfeksjon siste døgn (nyoppstått), bør barnet 

være hjemme, særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig, eller har nedsatt 

allmenntilstand. Barn med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør bli testet.  

Test bestiller du på www.helsenorge.no.  

Se også mer informasjon om testing på www.ralingen.kommune.no/koronatest 

Barn i barneskole- og barnehagealder som kun har rennende nese og ellers er i god form 

uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holde seg hjemme eller bli 

testet. 

Etter gjennomgått luftveisinfeksjon kan barnet komme tilbake i barnehage/skole når barnet er 

tilbake i sin vanlige form og er feberfri. Dette gjelder selv om barnet fortsatt har 

restsymptomer som rennende nese (uansett farge og tykkelse på snørret) eller lett hoste. 

Slike symptomer er vanlig i tiden etter en luftveisinfeksjon hos mindre barn. 

Hva skjer hvis det oppstår smitte på skolen eller i barnehagen? 

Ved smittetilfeller i barnehager eller på skoler i vår kommune, vil du få konkret informasjon 

om testing og hvordan man skal forholde seg dersom man blir berørt. Kommuneoverlegen 

sender ut informasjon til de dette gjelder. 

Barn og unge under 18 år kan nå slippe smittekarantene, hvis noen i barnehagen eller 

klassen er smittet, dersom de testes jevnlig. Husstandsmedlemmer, kjærester og tilsvarende 

nære kontakter til den smittede må fortsatt i karantene. Informasjon om hvordan testingen 

skal gjennomføres kommer i informasjonen fra kommuneoverlegen. I barnehager og skoler 

med store smitteutbrudd vil jevnlig selvtesting 1–2 ganger per uke kunne erstatte annen 

oppfølging. Du får mer informasjon dersom dette blir aktuelt. 

http://www.helsenorge.no/
http://www.ralingen.kommune.no/koronatest
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Trenger du mer informasjon? 

Kommunens nettside holdes løpende oppdatert med informasjon:  

www.ralingen.kommune.no/korona 

Rælingen kommune tilbyr fortsatt vaksine til de som ønsker det. Per nå tilbyr vi gratis 

koronavaksine til innbyggere fra 16 år og oppover. Snart skal også de mellom 12 og 15 år 

tilbys vaksine. Mer informasjon om dette vil komme. 

Vaksinering gir svært god beskyttelse mot alvorlig covid-19. Uvaksinerte er klart mer utsatt 

for smitte og alvorlig sykdom enn vaksinerte. Vaksinene bidrar også til betydelig mindre 

smittespredning. Les mer på www.ralingen.kommune.no/koronavaksine 

 

 

Med vennlig hilsen 
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Rælingen kommune 

http://www.ralingen.kommune.no/korona
https://www.ralingen.kommune.no/koronavaksine

