
Informasjon om Koronaviruset – oppdatert 2.mars 
 

Informasjon angående Korona-viruset   
 
Les hvordan du skal forholde deg til Korona-viruset her. 
 
Er du syk med feber og influensa, og ikke har vært i definerte risikoområde, område med 
vedvarende spredning, er det med stor sannsynlighet vanlig influensa eller annen 
luftveisinfeksjon, som det er mye av i kommunen og landsdelen nå. 
 
Hvis du er bekymret angående Korona-viruset må du lese gjennom de 3 punktene under 
før du vurderer å kontakte legekontoret på dagtid. 
 

1. Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset? 

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår 

hals, brystsmerter og pustevansker. Bare personer med symptomer er aktuelle for testing. 

2. Ta kontakt med lege på telefon for råd og eventuell avtale om undersøkelse, ikke 

møt opp uten avtale! 

Vi oppfordrer til at kontakt med spørsmål om sykdom/test begrenses til dagtid til 

legekontoret: 78977660 

Er du alvorlig syk og trenger legevurdering akutt skal selvfølgelig 116117 eventuell 113 

benyttes. 

3. Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av 

følgende situasjoner: 

 Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 

dagene. 

 Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset 

i løpet av de siste 14 dagene. 

 Områder med vedvarende spredning av koronaviruset 

 
Vi har nå de første bekreftede tilfeller av koronavirus ( Covid-19) i Norge og man må 
forvente at tilfeller vil komme i Sør-Varanger også. 
 
Virus gir hos de fleste symptomer som ved mild influensa, men noen kan bli alvorlig syke. 
Det er viktig at helsetjenesten ressurser brukes til de som er syke, helsetjenesten vil også 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/


rammes av smitte, derfor må ressurser brukes fornuftig. 
 
Folk oppfordres til å følge hygieneråd som finnes på FHI hjemmeside, dette gjelder 
håndhygiene og hostehygiene.  
 
 
Hold deg hjemme i senga hvis du har influensasymptomer, kontakt med helsetjenesten er 
bare nødvendig om du har alvorlige luftveissymptomer med pusteproblemer eller høy feber 
som ikke går ned med Paracet eller Ibux.  

 
Finner du ikke svar på nettsiden til FHI har de åpnet egen publikumstelefon hvor 
befolkningen kan ringe angående koronavirus: 815 55 015 
 
Både legekontoret og legevakta har mange henvendelser fra personer som ønsker å teste 
seg. Det er nok så strenge kriterier for å få utført slik test, dette på grunn av begrensede 
ressurser i hele helsetjenesten, bare de med en reel risiko for å ha blitt smittet med 
konronavirus vil få tilbud om test. 

 
Sør-Varanger kommune ved kommuneoverlegen og administrasjonen følger situasjonen 
angående koronaviruset. Kommunen er i tett i dialog med fylkesmannen og vi følger de 
rådene som folkehelseinstituttet gir i alle våre enheter og avdelinger. Befolkningen og 
næringslivet anbefales å følge med på FHI.no. 

Sør-Varanger kommune følger utviklingen tett i samarbeid med fylkeslegen og 
smittevernpersonell i spesialisthelsetjenesten, inkludert smittevernsenteret på UNN. 

Kommunen har gode rutiner  og høy kompetanse på smittevern 

 For mer informasjon se hjemmesiden til 
folkehelseinstituttet: https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/2019-ncov/fakta-
om-nytt-coronavirus-2019-ncov/ 
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