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Informasjon vedr. smitte på Persbråten skole 

Smitteteam Vest har fått informasjon om at det nå er blitt påvist Covid19 ved Persbråten skole 2STB. For å 

hindre ytterligere utbrudd vil følgende tiltak iverksettes: 

 Alle elever og lærere som hadde undervisning som følger defineres som nærkontakter og ilegges 

karantene: 

o Mandag 15.02.21 

 2. økt Historie med Jonas 

 3.økt Matematikk 2P med Reza 

 4.økt Økonomistyring med Grete 

o Tirsdag 16.02.21 

 1.økt Tysk 1 med Alexander 

 2.økt Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 med Elizabeth 

 3.økt Norsk med Kjersti 

 

 Da utbruddet er uoversiktlig og det er mistanke om mutert virus, ilegges husstandsmedlemmer av 

nærkontakter i avklaringskarantene. Denne karantenen kan avsluttes når nærkontakt kan fremvise 

negativt prøvesvar.  

Nærkontakter ilegges karantene i 10 dager fra sist eksponeringsdato. I dette tilfellet til og med 25.02 for de 

som var på skolen sist 15.02 og 26.02 for de som var på skole sist den 16.02. FHI anbefaler at nærkontakter 

tester seg to ganger: første gang så snart som mulig og andre gang 7 døgn (på klokkeslett) etter start på 

karantene eller senere. Dersom andre test 7 døgn etter eksponering er negativ, kan ordinær karantene 

avsluttes. 

 Smittesituasjonen er foreløpig noe uoversiktlig og vi jobber fortløpende med kartlegging og 

smittesporing. Smitteteamet har dessverre ikke kapasitet til å ringe alle som er tilknyttet dette tilfellet  

 Vi oppfordrer dere til å lese om karantene: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-

og-isolering/  

 Dersom du har hatt symptomer på korona (f.eks. hoste, sår hals, hodepine, muskelsmerter, utmattelse 

eller feber) må du bestille en test samt isolere deg for å hindre videre spredning.  

 Test kan bestilles her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/   

Tusen takk for at du ved å overholde din karantene vil bidra til at vi kan klare å begrense spredningen og holde 

kontroll på smitten. Ved spørsmål kan du ringe oss på tlf. 404 11 520. Det er stor pågang på telefon i disse 

dager og dermed kan det være ventetid på telefonen. 

Mvh, Smitteteam Vest  
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