
   
 

   
 

 
 

Til deg som har påvist eller sannsynlig covid-19 og er satt i 
hjemmeisolering  

For å hindre videre smittespredning og begrense utbruddet av covid-19 ber vi deg 
lese nøye gjennom dette brevet.  

Hjemmeisolering gjelder for personer som har sannsynlig eller påvist covid-19, men 
som ikke trenger å ligge på sykehus.   

Dette gjelder for hjemmeisolering:  

• Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong. 
• Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend. 
• Hold minst 1 meter avstand til de du bor sammen med når det er mulig. 
• Når du er nærmere andre husstandsmedlemmer enn 2 meter, er det anbefalt at du 

benytter munnbind dersom helsetilstanden tillater det. Alternativt er det anbefalt at 
husstandsmedlemmene benytter munnbind når de er nærmere den syke enn 2 meter. 
Barn i barneskolealder og yngre er ikke anbefalt å bruke munnbind. For barn under 2 år 
er bruk av munnbind frarådet. 

• Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som f.eks. håndkle. 
• Ta kontakt med din fastlege for videre oppfølgning av din helsetilstand. Avtal med legen 

hvordan du skal følge med på egen helsetilstand. 
• Ring fastlegen din hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for 

eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Får du ikke kontakt med fastlegen, 
ring legevakt på 116 117. Fortell at du har covid-19 når du ringer. Da kan de iverksette 
tiltak for å hindre at andre blir smittet.  

• Ved fare for liv og helse, ring 113. 
• Fastlegen vurderer hvor lenge du må være isolert. 
• Personer som er hjemmeisolerte kan i hovedsak avslutte isoleringen når det er gått 

10 dager etter symptomdebut og har vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av 
febernedsettende preparater. Avisolering avklares med din fastlege. 

• Asymptomatiske som har testet positivt, kan avslutte hjemmeisoleringen når det er gått 
10 dager etter prøvetakingsdatoen som ga positiv test. 

Informasjon du oppgir registreres i Randaberg kommunes smittesporingsverktøy 
remin.no og kommunens journalføringssystem. Du har rett til innsyn etter pasient-og 
brukerrettighetsloven, § 5-1. Alle som behandler opplysningene har taushetsplikt. 
Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Randaberg kommune.  


