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Angå ende koronåvirus på  Nordtvet 
skole 
Til foresatte: 

 

Bydelshelsetjenesten har fått melding om at det er påvist om koronavirus hos noen få ansatte 

og barn som var på tilsyn på Nordtvet skole. De med påvist smitte er satt i isolasjon. 

 

Skolen og smitteteamet i bydelene jobber med å kartlegge og oppsøke alle nærkontaktene til 

de som er smittet. Alle nærkontakter er satt i karantene i 14 dager fra siste kontakt med de 

som er smittet. Nærkontakter med symptomer er testet i tråd med gjeldende retningslinjer fra 

Folkehelseinstituttet. Smitteteamene følger opp alle som er isolert og i karantene. 

 

Folkehelseinstituttet sier at barn i liten grad blir smittet eller syke av koronavirus. Skolen har 

gjennomført grundig renhold i helgen og følger de nye smitteverntiltakene fra 

Folkehelseinstituttet. 

 

Barn med symptomer som kan skyldes koronavirus (hoste, feber, tungpustethet) bør holdes 

hjemme og foresatte må ringe fastlegen. Oslo kommune har en koronatelefon. 

Telefonnummeret er 2180 2182. 

 

Dear parents, 

 

The Grorud District Health Services have been informed that a few members of staff and 

children who attended «tilsyn» at Nordtvet school have been found to be infected with 

coronavirus. Those infected are in isolation.  

 

The school is working alongside the district Contact Tracing Teams to identify and inform all 

those that have been in contact with those infected.  All confirmed contacts will be in 

quarantine for 14 days. Those contacts with symptoms are tested in accordance with the 

national Public Health guidelines. The Contact Tracing Teams will be following up all those 

that are isolated or in quarantine.   

 

Folkehelseinstituttet (Norwegian Public Health Institute) state that children are rarely infected 

with coronavirus or become sick as a result of infection. The school has been thoroughly 

cleaned this weekend and are following the new infectious control guidelines produced by 

Folkehelseinstituttet.  

 

Children with symptoms that could suggest coronavirus (cough, fever, shortness of breath) are 

to stay at home and parents should call their family doctor for advice. Oslo kommune has a 

corona telefon line. The telephone number is 2180 2182. 

Karoline Harding, bydelsoverlege 

Bydel Grorud 

27.04.2020 
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