
Oppdatering pr 18.11.2020 - Utbrudd av covid-19 i kommunen  

Det er utbrudd av covid-19 i kommunen ved Eventyrskogen barnehage.  

Kommunen fikk den 17. november beskjed om at en ansatt som arbeider ved avdeling Askeladden er 

bekreftet smittet av covid-19. Den ansatte er bosatt i en annen kommune. 

Alle barn og ansatte på denne avdelingen er satt i karantene. I tillegg er det gjennomført kartlegging 

av andre nærkontakter, og disse er også satt i karantene. 

Foresatte til barna som har karantene er ikke pålagt karantene, men kommunen oppfordrer disse på 

det sterkeste til å begrense sine nærkontakter, følge nasjonale retningslinjer, og følge godt med på 

om de utvikler luftveissymptomer for deretter å bli testet. 

Kommunen har hatt møte i kriseledelsen og har god oversikt over situasjonen. For å slå ned 

utbruddet så raskt som mulig, innføres det nå en rekke tiltak: 

 Kommunen har kontaktet og tilbyr testing til alle som kan ha vært utsatt for smitte. 

 Eventyrskogen barnehage stenges torsdag 19. november og fredag 20.november. Ansatte og 

foresatte er informert direkte om dette. 

 Det gis tilbud om hjemmeundervisning til enkelte elever ved barnetrinnet ved Etnedal skule 

som har kontaktpunkter til avdeling Askeladden ved Eventyrskogen barnehage.  

 Kommunehuset og biblioteket holdes stengt torsdag 19. november og fredag 20.november. 

Besøkende som har avtale må ringe inn for å bli sluppet inn. 

 Etnedalshallen stenges for aktiviteter frem til 1. desember. Dette gjelder også 

ungdomsklubben. 

 Kulturskolen gjennomfører digital undervisning frem til 1. desember. 

 Vi oppfordrer til at alle fritidsaktiviteter avlyses frem til 1. desember 

 Koronatelefonen (telefonnummer 48257261) for koronarelaterte helsespørsmål re-etableres 

Pressekontakt: Ordfører Linda Mæhlum Robøle 

Alle som får en luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår 

hals, eller føler seg syke, må ta kontakt med kommunen for å bli testet for Covid-19.  

Hvis du har symptomer som kan skyldes Covid-19, skal du holde deg hjemme. Ved behov for 

helsehjelp skal du kontakte lege på telefon. Du skal ikke oppsøke lege eller annen helsetjeneste.  

Har du symptomer, bli hjemme og ta kontakt med legekontoret per telefon 61121330 eller 116117, 

så vil du få beskjed om hva du skal gjøre. 

Er du usikker på om du har symptomer på Covid-19 og bør testes? Bruk www.koronasjekk.no  

Alle med påvist smitte, og nærkontakter til en som er smittet, må følge regler for isolasjon og 

karantene. 

Her kan du få mer informasjon: 

 Informasjon til befolkningen på helsenorge.no https://helsenorge.no/koronavirus  

 På Helsenorge finner du også Helsedirektoratets praterobot (chatbot) hvor du kan skrive inn 

og få svar på spørsmål  

 Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015 (hverdager 08.00 – 15.30) 

 Kilde for mer informasjon om karantene og isolasjon: 

https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon  

https://www.etnedal.kommune.no/undermeny/politikk-valg/ordforer/
http://www.koronasjekk.no/
https://helsenorge.no/koronavirus
https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon


NB! Du kan ikke bestille tid for testing gjennom de nasjonale informasjonstjenestene. For å bli testet, 

må du ringe legekontoret på telefonnummer 61121330. 

Råd som gjelder for alle: 

Sammen kan vi bidra til å stanse utbruddet av covid-19 ved å følge grunnleggende smittevernregler:  

 Hold minst 1 meters avstand til andre 

 Ta covid-19 test hvis du har luftveissymptomer 

 Hold deg hjemme hvis du er syk (gjelder all sykdom)  

 Vask hendene grundig og ofte. Bruk eventuelt spritvask. 

 Host og nys i papirlommetørkle, eller i albukroken dersom du ikke har lommetørkle for 

hånden. 


