
 

Du har testet positivt for Covid-19 (koronavirus) og må være i isolasjon minst 6 dager fra den 

dagen du fikk symptomer/testdato. 

Det betyr at isolasjonen startet: XX.XX.XXXX og at isolasjonstiden i utgangspunktet er t.o.m: 

XX.XX.XXXX 

Dersom du har feber etter 6 dager, forlenges isolasjonen til du har vært feberfri i minst 24 timer 

(uten å ha tatt febernedsettende medisin). 

For mer informasjon om hvordan du skal leve når du er i isolasjon: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/til-deg-som-ma-i-isolasjon/ 

Det er fortsatt nasjonal karanteneplikt for husstandsnærkontakter: 

• Har nærkontaktene dine symptomer på noe tidspunkt skal de ta både PCR og hurtigtest tatt på 

en teststasjon så raskt som mulig. 

• Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som du kan isolere deg fra: 

- De skal ta en test så raskt som mulig og kan teste seg ut av karantene med negativ test tatt etter 

7 døgn xx.xx.xx. Hvis de ikke tester seg er de i karantene i 10 døgn. Det kan komme regler fra FHI i 

løpet av få dager som tilsier at man kan teste seg daglig og gå ut av karantene. Det gjelder ikke i 

dag. 

• Husstandsmedlemmer du ikke kan bo isolert fra: 

- De skal ta en test så raskt som mulig og begynne å telle 10 døgn i smittekarantene når du har 

vært 4 døgn i isolasjon. Det betyr at den totale karantenetiden blir 14 døgn. De kan ta en test 

etter 11 døgn (4 + 7) og avslutte smittekarantenen hvis den er negativ. Det betyr at de du bor 

sammen med er i karantene til xx.xx.xx. med mulighet for å teste seg ut xx.xx.xx med en 

hjemmetest. 

• Unntak fra karanteneplikt gjelder: 

- De som har hatt covid-19 de siste 3 månedene. De anbefales  kun å teste seg ved symptomer 

og da på teststasjonen med PCR og hurtigtest. 

- De som har tatt oppfriskningsdose med vaksine. De må teste seg daglig med hurtigtest, eller 

annen hver dag med pcr test for å få unntak. 

 

Øvrige nærkontakter: 

Vi ber om at du oppgir til Smitteteamet hvilke nærkontakter du har hatt, spesielt hvis skole 

/arbeidsplass eller sårbare og uvaksinerte er involvert. 

Alle du har vært i kontakt med fra 48 timer før du fikk symptomer, eller positiv test hvis du ikke 

har symptomer, og har vært nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter regnes som dine 

nærkontakter. 

Som smittet har du eller dine foresatte plikt til å informere dine nærkontakter om følgende: 

- Øvrige nærkontakter anbefales å teste seg på dag 3 og 5 etter sist kontakt med den smittede. 

Dette gjelder også for de som har hatt covid-19 de siste 3 månedene og de som har tatt 

oppfriskningsdose med vaksine. 

- Alle nærkontakter anbefales å følge med på egen helsetilstand i 10 dager og skal teste seg ved 

symptomer. 

- Munnbind brukes på offentlig steder og der man ikke kan holde 1 meter avstand. Arbeidsgiver 

kan ha spesielle krav til bruk av munnbind og annet smittevernsutstyr på jobb. 

- Les mer her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-isolering/ 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/til-deg-som-ma-i-isolasjon/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-isolering/


Unntak fra arbeidskarantene: 

• Personell i kritiske samfunnsfunksjoner er unntatt karantene i arbeidstiden dersom de tar en 

negativ test samme dag som de skal jobbe, er fullvaksinert og bruker munnbind på jobb. De er 

fortsatt i fritidskarantene. For oversikt over hvem dette gjelder, se: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-

samfunnsfunksjoner/id2695609/ 

Til deg som må i isolasjon 

Dersom du har påvist covid-19, må du isoleres enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet 

sted. 
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