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Nasjonale myndigheter har bestemt at barn og unge under 18 år fra og med 
16.08.2021 ikke lenger skal i karantene etter nærkontakt med covid-19 smittede 
personer, med mindre den som er smittet er en de bor sammen med eller har 
svært tett kontakt med. I stedet for karantene skal barna testes med hurtigtester.  
 
I Nannestad og Gjerdrum vil dette foregå på følgende måte: 
 
Når et barn som er mellom 13 og 18 år viser seg å være nærkontakt til en som er 
smittet med covid-19 må barnet testes ved teststasjonen i Nannestad ved første 
anledning. Det tas da test fra fremre nesebor til hurtigtest. Fram til denne testen er 
tatt må barnet være i karantene (det vil si at barnet ikke kan gå på 
skole/besøk/fritidsaktiviteter og liknende). Ved negativ hurtigtest kan barnet gå på 
skole og aktiviteter som vanlig. Det må tas ny hurtigtest av barnet på dag 3 og dag 
5 etter at barnet ble utsatt for smitte. Utstyr til dette kan enten sendes med 
foresatte fra teststasjonen, slik at testen tas selv hjemme, eller så må barnet møte 
opp på teststasjonen for ny test. Elever ved videregående skole i Nannestad følger 
samme testopplegg som barn mellom 13 og 18 år, selv om de er eldre enn 18 år.  
 
For barn som er under 13 år er det kun test på dag 1 og deretter test på enten dag 
3, 4 eller 5. Det vil si en test mindre enn for de som er 13 år eller eldre.  
 
Hvis man velger å få med utstyr til selvtest er det foresattes ansvar å melde fra til 
teststasjonen hvis en av hurtigtestene blir positiv. Da må barnet gå i karantene til 
det er tatt en vanlig koronatest ved teststasjonen og svar på denne har kommet fra 
sykehuslaboratoriet. Om selvtestene er negative er barnet ferdig med testregime 
etter dag 5.  
 
Hvis det allerede har gått flere dager siden barnet hadde nærkontakt med en 
smittet person før dette oppdages, skal det uansett tas en hurtigtest så snart som 
mulig. Om det allerede har gått 5 dager eller mer holder det med denne ene testen.  
 
Om barnet skulle utvikle symptomer som hodepine, feber, hoste, slapphet, sår 
hals, sykdomsfølelse, kvalme, oppkast, diare skal barnet ikke komme i barnehagen 
eller på skolen, og bør ta ny koronatest uavhengig av hva hurtigtestene har vist 
tidligere. 
 
 
 

 


