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Informasjonsskriv til smittet  
 
Her har vi samlet informasjon som gjelder deg som er smittet og dine nærkontakter. Det er viktig at du 
isolerer deg og starter varsling av nærkontakter med en gang du har testet positivt.  
 
Smittesporingsteam vil ta kontakt med deg innen utgangen av påfølgende hverdag etter at du har meldt 
fra til servicekontoret. De vil gi informasjon og veiledning i smittesporingsarbeidet.  
 
Isoler deg  
Hovedregelen er at alle de som har fått påvist koronasykdom skal være i 5 døgns isolasjon. Hvis den 
smittede er febersyk i det siste døgnet må isolasjon forlenges.  
 
Fullvaksinerte personer uten symptomer, som får påvist Covid-19 skal kun være i 2 dagers isolasjon hvis 
de fortsatt er helt friske. Dersom fullvaksinerte får symptomer vil isolasjonslengde bli 5 døgn også for dem.  
 
Varsle dine nærkontakter/smittesporing 
Alle personer den smittede har vært i nærkontakt med de siste 48 timene før symptomer, skal varsles om 
smitten. Det er ditt ansvar selv å varsle dine nærkontakter. 
 
Dette gjelder både vaksinerte og uvaksinerte nærkontakter. Hvis den smittede har testet positivt uten å 
være syk, så er det 48 timer før testtidspunktet som gjelder. Personer som har gjennomgått covid-19 siste 
12 måneder likestilles med de som er fullvaksinerte. 
 
Hva regnes som nærkontakt: 
 

• mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter eller 

• direkte fysisk kontakt eller 

• direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt, snørr og tårer) 
 
Smittesporingsteamet i kommunen  vil gi videre veiledning om dette når vi tar kontakt med deg, men det er 
viktig at du starter varslingen så fort som mulig da det kan ta noe tid før du blir kontaktet av 
smittesporerne. Du er selv ansvarlig for at smittesporing/varsling gjennomføres 
 
Huskeliste for varsling: 
 

• Husstand og tilsvarende nære (kjæreste/bestevenner) 

• Venner 

• Arbeidsplass 

• Skole/barnehage 

• Fritidsaktiviteter 

• Arrangement 

• Timeavtaler (lege/tannlege/frisør/annet) 
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Hvilke anbefalinger gjelder for nærkontakter  
Smittekaranteneplikten er opphevet, men det er gitt anbefalinger for å redusere risiko for videre smitte. 
Informer nærkontakter om anbefalinger. 
 
Uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (kjæreste/bestevenner) 

• anbefales å teste seg i 7 dager. Hurtigtest/selvtest, som du kan få av kommunen kan brukes. 
Hentes på servicekontoret.  
 - De som ikke gjennomfører de anbefalte testene bør avstå fra kontakt med andre i    7 
dager. 

 
Delvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (kjæreste/bestevenner) 

• anbefales en test så snart som mulig. Testes på nytt hvis de får symptomer. 
 
Fullvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (kjæreste/bestevenner) 

• har ikke behov for test så lenge de er helt friske/ ikke har symptomer. 
 
Øvrige uvaksinerte nærkontakter anbefales følgende: 

• Gjennomføre testing så snart som mulig. (test kan fåes på servicekontoret i Rakkestad, eller avklar 
med kommunen der de evt bor).  

• Følge nøye med på om det oppstår symptomer de første 10 dagene. 

• Lav terskel for ny testing ved symptomer. 
 
Positiv hurtigtest/selvtest må bekreftes 
Time til dette får du av smittesporer. Du blir da satt opp til time på kommunens teststasjon 
 
Kontakt med lege/ sykemelding  
Noen smittede har ingen eller milde symptomer, mens andre er mer syke. Det er fastlegen som skal 
vurdere om det er behov for legeundersøkelse og behandling. Det er også fastlegen som bistår med 
sykmelding ved behov. 
 
Ved ingen eller milde symptomer er det ikke nødvendig å kontakte fastlegen, men hvis den smittede har 
kraftigere symptomer skal det være lav terskel for å kontakte fastlegen på dagtid og legevakten på kveld, 
natt og helg. 
 
 
 
NB! 
Alle nærkontakter med symptomer skal teste seg. Dette gjelder også fullvaksinerte. 
Alle som tester positivt på hurtigtest tatt som selvtest skal varsle om dette til servicekontoret på telefon 69 22 55 
00  mandag - fredag 08.00 - 15.30. 
 
Mer informasjon:  
Informasjon, koronaregler, råd og anbefalinger - Rakkestad kommune 
 
 
Smittesporingsteamet i Rakkestad 

https://www.rakkestad.kommune.no/nedjustert-tisk-i-normal-hverdag-med-oekt-beredskap.6411247-173709.html

