
Julebrev fra koronateamet i Karmøy kommune 

 

 

Det blir jul i år og  
 

Det ble ikke påske på fjellet, 17.mai-tog, russetid, bryllup, konfirmasjon, bursdagsfest, 

festival, julebord.....lista er lang. 

 

I år teller adventskalenderen ned til en annen julefeiring enn vi er vant til. Galgenhumoren 

har nådd et bunn/toppnivå alt etter som man ser det. De fleste har blitt invitert til grisen 

Oskar sin begravelse på julaften. Og det verserer ulike vitser om julenissen i 

innreisekarantene og om julenissen kan få en klem. Vi tenker at både far og mor kan kysse 

nissen om de er i samme husstand. 

 

Selvfølgelige aktiviteter som julebord, 

skoleavslutning, luciatog, juleverksted, 

julemarked, julekonserter, julegrantenning og 

rakfisklag er strengt regulert i avstand og 

antall. 

 

Karmøy kommune ønsker alle som kommer 

hjem til jul hjertelig velkommen.  

Helsemyndighetene fraråder unødvendige 

reiser innenlands. For de som kommer fra 

utlandet er det egne karanteneregler.  Julereisen hjem er for de fleste helt nødvendig, særlig 

dette året her. 

 

Det er lite smitte i Karmøy. Den smitten vi har hatt de siste ukene har kommet i forbindelse 

med reiser innenlands og utenlands.  

 

Vi må forvente økt smitte her lokalt i forbindelse med julefeiringen.  

Sammen kan vi hjelpe hverandre med å ha oversikt og fortsatt kontroll over lokal 

smittesituasjon også inn i 2020.  

 

Vi er veldig takknemlige og imponert over den gode innsatsen dere alle har bidratt med 

dette året.   

 
Dere vasker hender, holder avstand og lar dere teste når dere har symptomer. Butikker, 

serveringssteder, kulturarenaer og næringslivet generelt har innført gode rutiner for 

smittevern. De gjør alt de kan for at det skal være trygt for oss å ferdes i det offentlige rom. 

Tusen takk til dere alle. Vi vet det er krevende. 

 

Fra dere som kommer tilreisende fra områder med mye smitte ber vi om en ekstra innsats. 



Hold avstand også til de du bor sammen med, særlig de første dagene etter du har kommet 

hjem. Vi vil gjerne teste deg og oppfordrer deg til å bestille deg test via kommunens 

nettsider. Det beste tidspunkt for testing er på dag 5 etter du har kommet hjem.  

Du bestiller time til test her: https://helseboka.app/helseboka/booking/staff/87503 

 

Julefeiringen er et høydepunkt for de fleste. Denne julen blir annerledes enn vi er vant til.  

Det blir kanskje litt færre rundt bordet på julaften. Den store gjenforeningen med venner og 

venners venner bør begrenses. Vi vet at det er særlig risiko for smitte i situasjoner hvor man 

samler kjente og kjære og gjerne i kombinasjon med alkohol. 

 

For noen er julen en vanskelig tid. Når alle andre har det fantastisk med alle sine kjære blir 

kontrasten ekstra stor når man ikke har så mange. Takk til alle dere som husker på å 

inkludere og invitere også de som er alene.  

 

Det lokale smittevernet i Karmøy tar ikke juleferie. Vi har full beredskap for det som måtte 

komme. 

 

Men den lokale smittesituasjonen er vi sammen om og krever hver og en av oss. 

 

For julen gjelder følgende anbefalinger: 

 Du kan ha 5 gjester utenom egen husstand. 

 På to av dagene i julen kan du ha 10 gjester utenom egen husstand.  

 Det er viktig at man har så stor plass at man kan holde 1 meter avstand til de man 

ikke bor sammen med til vanlig. Dette er ikke julen for twister, appelsinlek fra kinn 

til kinn eller annen kontaktaktivitet på tvers av husstander. 

 

2021 ligger der fremme full av håp om vaksiner som vil få en slutt på denne vanskelige 

situasjonen. Vi lover at alt blir bra.  

 

Koronateamet i Karmøy vil med dette ønske dere alle en så god jul som mulig.  

 

Vi er her for dere og takk for at dere er der for hverandre gjennom denne siste innspurten av 

et krevende år. 

 

 

Med de beste ønsker fra koronateamet i Karmøy 

https://helseboka.app/helseboka/booking/staff/87503

