
Informasjon til skoler: Jevnlig testing for covid 19  
 

I Alta har vi for tiden et vedvarende høyt smittepress, og mange av de smittede er 

skoleelever.  I slike situasjoner kan jevnlig testing i skolen være aktuelt. Hensikten er å 

oppdage smitte tidlig og begrense utbruddet.  Jevnlig testing kan være aktuelt i enkelte 

klasser, for et helt klassetrinn eller for hele skolen.  I samråd med Folkehelseinstituttet 

innfører vi i Alta jevnlig testing i skoler som er mest berørt av smitten.  

Hva går jevnlig testing ut på? 

- Alle elever testes på faste dager – mandager og torsdager 

- Testen tas hjemme om morgenen før man går på skolen 

- Elever som tester positivt holder seg hjemme, og kommunens 

smittesporingsteam kontaktes (tlf  46415332  )  

- Hvis det påvises nye tilfeller i en testrunde, fortsetter man med jevnlig testing.  

- Jevnlig testing fortsetter til det ikke påvises nye tilfeller på det aktuelle trinnet/ 

skolen. Det er smittesporingsteamet som avgjør når dette opphører.  

 

Følgende trenger ikke å teste seg jevnlig: 

- Elever/ansatte som har fått 2 vaksinedoser 

- Elever/ansatte som har gjennomgått covid-19 for mindre enn 12 mnd siden 

Det er sterkt ønskelig at alle deltar i jevnlig testing, men testing er frivillig.  Det vil si at ingen 

kan nektes å komme i barnehagen eller på skolen, selv om de ikke er testet.  

Syke personer skal ikke være på skolen.  

Dette gjelder også de som deltar i jevnlig testing.  

Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal 

ikke møte i barnehage, skole eller SFO.  Dette gjelder:  

- selv om symptomene er milde. 

- selv om man er vaksinert 

- selv om man nylig har tatt en negativ test.  

Ved nyoppståtte symptomer bør man teste seg så snart som mulig og holde seg hjemme til 

man har svar på test, og til man er tilbake i vanlig form og feberfri (man trenger ikke være 

helt symptomfri). 

Nærkontakt i egen husstand  

Barn/elever og ansatte som bor sammen med en smittet person følges opp av kommunens 

smittesporingsteam.  Testopplegget avtales da spesifikt med smittesporingsteamet.  

Nærkontakter kan komme på skole og i barnehage så lenge de ikke har symptomer og ikke 

har testet positivt.  


