
 

 
 

Informasjon til foresatte og ansatte i barnehage og grunnskole  
i Østre Toten kommune 
 
Smitten har økt voldsomt i Norge, og også i vårt distrikt, den siste tiden. De siste dagene har det vært 
smitte ved flere enheter i Østre Toten kommune. Både barnehage, barneskoler, ungdomsskole og 
Lena-Valle videregående skole er berørt. Flere voksne er også smittet; de aller fleste av disse er 
fullvaksinerte.  
 
Hvordan skal vi forholde oss til dette? 
INGEN skal komme i barnehagen eller på skolen hvis de har nyoppståtte luftveissymptomer/ 
forkjølelsessymptomer. Ved nyoppståtte symptomer skal både barn, ungdom og voksne teste seg. 
Dette gjelder også de som er vaksinerte.  
 
Hvis disse retningslinjene ikke følges, vil vi til stadighet få nye smittesituasjoner. Det er veldig uheldig 
for dere alle, og for oss som jobber med å forsøke å stoppe smitten.  
 
Les mer om dette på Folkehelseinstituttets sider:  

- Hva skal du gjøre hvis du er ungdom/voksen med nyoppståtte luftveissymptomer?  
- Hva skal du gjøre når barn i barnehage/grunnskole har nyoppståtte luftveissymptomer?  

 
Hvordan kan man få testet seg? 
Du kan bestille time digitalt til testing ved teststasjonen på Skreia. Det er også veldig lett å hente 
selvtester på teststasjonen. Klikk på denne lenken for mer informasjon om timebestilling og henting 
av tester: Testing for covid-19 i Østre Toten.  
  
Hvis du har spørsmål kan du sende dem til korona@ototen.no eller ringe smittesporingsteamet på  
telefon 482 22 482. 
 
Vær så snill å teste barna, og hold dem hjemme når de er syke! Vi ønsker heller ikke spredning av 
RS-viruset, som det er mye av i vårt distrikt nå. Ta derfor heller en ekstra dag hjemme, slik at den 
situasjonen vi er i nå ikke fortsetter. Hvis den fortsetter må vi sette inn sterkere tiltak, noe som vil gå 
utover flere. 
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https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/hva_skal_du_gjore_ved_nye_luftveissymptomer/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/barn-og-unge/?term=&h=1
https://www.ototen.no/covid-19/testing/
mailto:korona@ototen.no

