
Koronasenteret informerer 
 
Til foreldre/foresatte 
I barnehage eller skole til barn under 18 år 
 
 
Tilfelle av korona i klassen/avdelingen 
 
 

Kohorten, klassen eller avdelingen som barnet ditt tilhører, er nærkontakt til en smittet 
person. Barna regnes som "øvrige nærkontakter». Siste dag for nærkontakt var: xx/xx 

Øvrige nærkontakter under 18 år er unntatt smittekarantene.  

Barn fra skolealder og opp til 18 år anbefales likevel å teste seg (selvtest eller PCR) på 3 og 
dag 7 etter nærkontakten skjedde. De anbefales også å unngå fritidsaktiviteter og sosiale 
sammenkomster i testperioden. Barn yngre enn skolealder anbefales kun test ved symptomer. 
Det anbefales en vanlig koronatest (PCR-test) hvis du ser barnet får symptomer den neste uken.  

 
 
PRAKTISK INFO OM TESTING 
 
Test på koronasenteret (PCR-test): Test kan bestilles på elektronisk timebestilling på 
kommunens nettsider (under «korona»). For dem som ikke klarer å bestille elektronisk, kan 
man også bestille test på koronatelefonen 52 81 23 60 (åpen 08:15-11:00 og 12:00-14:00, lørdag 
12:00-15:00). 
 
Hurtigtest (antigen-test): Hvis skolen har tilgang på tester, vil skolen sende med hjem 2 stk 
test til hvert barn. Dersom smitten er varslet på kveld, deles tester ut ila i morgen.  
 
Du kan også få utlevert gratis hurtigtester fra «koronabobil» på parkeringsplassen ved Rema 1000 
på Avaldsnes. Åpningstid kl. 07.30-10.30 og kl. 15-18 alle hverdager (lørdag, søndag og helligdager 
åpent kl. 08-10). Du kan også kjøpe test selv på apotek/butikk (skal være CE-IVD-merket). 
Bruksanvisning finnes enten i testpakken eller  ved å følge denne linken.  
 
PS! Barn under 12 år skal aldri tvinges til å ta test pga smitte hos en klassekamerat. Det er 
betydelig viktigere å oppmuntre barnet til å ta en test dersom man har smitte i egen 
familie/husstand.  
 
 
KORONASMITTE I SMÅSKOLEALDER:  
 

- Risikoen for alvorlig sykdom er svært lav i denne aldersgruppen 
- Yngre barn utgjør mindre smitterisiko enn eldre (smitter mindre videre). 
- Gi ro og trygghet til barnet ditt. Barn i denne alderen trenger nærhet og omsorg 

uansett om de er smittet, eller om de er nærkontakter eller friske.  
 
 
 
    


