
 

                                      Kjære alle sammen 

                                   Vi er i en veldig spesiell og nærmest litt uvirkelig tid,         

og vi ble minnet på alvoret i denne pandemien under 

statsministerens pressekonferanse tirsdag.  

                                   Det føles uvirkelig med forholdsvis mange 

restriksjoner om hva vi ikke får lov til. Fra trygge og 

gode hverdager opplever vi uforutsigbarhet, 

usikkerhet og kanskje er vi litt utrygge på hva 

fremtiden bringer. Det er hva vi ikke får lov til som  

 

påvirker hverdagen, og for mange oppleves det belastende når restriksjonene 

begrenser vår sosial omgang med familie, venner og gode 

møtesteder/frivilligheten. Men nyheter/meldinger fra andre europeiske land 

forteller oss at det er viktig at vi lojalt følger de nasjonale påleggene. 

Noen av våre medlemmer er i risikogruppen på grunn av alder, og i tillegg 

har også enkelte underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, 

diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk. 

Martha, som er forbundsstyrets kontaktperson overfor de lokale 

pensjonistnettverkene, har sendt ut en anmodning til kontaktpersonene om 

en ekstraordinær innsats i tiden fremover. Å bry seg og vise omtanke er en 

god egenskap uansett, men kanskje er det ekstra viktig å stille opp for 

hverandre i disse tider. Å ta en telefon, eller flere koster så liten, men 

erfaringen viser oss at den vi ringer til setter stor pris på en samtale. 

Og til dere som ønsker en prat med en tidligere kollega; ikke nøl med å ringe 

en av nettverksmedarbeiderne – eller en god kollega. Liste over 

nettverksmedlemmene ligger under nettverket på hjemmesiden vår 

(www.politipensjonisten.no). Navn, tlf.nr. og e-postadresser er tilgjengelig 

der. Hvis dere ikke finner fram til denne lista, - ring leder i egen forening 

eller forbundskontoret og spør om hjelp. 

Mye tyder på at mange blir smittet og det er nettopp derfor vi har gått ut 

med denne oppfordringen til nettverket vårt. Forbundsstyret ønsker at alle 

skal holde seg mest mulig friske. Derfor avslutter vi med; 

Vis omsorg, hold sammen og hold ut - men hold avstand. 

 

Hilsen fra Forbundsstyret i Politiets Pensjonistforbund 

Bjørn Egeli/leder 

 

 

 

 

 

http://www.politipensjonisten.no/


 

 

 

 

 

Råd til personer som er i 
hjemmekarantene 

Publisert 02.03.2020 Oppdatert 20.03.2020 
Dette er råd til deg som er i hjemmekarantene fordi du er nærkontakt til en 
person med covid-19 eller har vært på reise i utlandet. 

 

Informasjon for befolkningen 

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på disse sidene 

og helsenorge.no  

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe 

informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-18 og 

helger 10-16. 

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i 

kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117. Ved fare for liv og helse, 

ring 113. 

 

Hjemmekarantene 

Hjemmekarantene er aktuelt for de som ikke har symptomer på covid-19, men har 

hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle eller som siste 14 dager har vært i 

utlandet. Se mer om karantenebestemmelser etter reise: 

• Smittevernråd ved reise 

 

 

 

Her er noen råd hentet fra siden til 

FOLKEHELSEINSTITUTTET 

https://www.fhi.no/ 

https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/
https://www.fhi.no/


 

Hva hjemmekarantene innebærer 

Du kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre. 

Det er viktig at du er årvåken på utvikling av feber eller symptomer på 

luftveisinfeksjon. Hvis du får noe av dette, skal du isolere deg hjemme til minst ett 

døgn etter symptomfrihet. Ved behov for helsehjelp, ring legen og informer om at du 

er i hjemmekarantene. 

Dette gjelder for de med hjemmekarantene: 

• Skal ikke gå på skole eller jobb. 

• Dere som bor sammen, kan omgås normalt dersom ingen i 

husstanden er syke 

• Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands. 

• Skal ikke ta offentlig transport. 

• Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand 

• Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker 

og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre 

nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for holde 

tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø. 

• Kan gå tur ute, men hold minst 1 og helst 2 meters avstand til andre. 

De som bor sammen med en person i hjemmekarantene, og ikke selv er definert som 

nærkontakt, skal ikke være i hjemmekarantene, men bør som alle andre i 

befolkningen følge med på egne symptomer. 

Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre 

smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge 

spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende 

smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann 

anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider. 

 

 



 

Varighet av hjemmekarantene 

• Nærkontakter må være i hjemmekarantene i 14 dager etter siste 

kontakt med pasienten som har fått påvist viruset. 

• Husstandsmedlemmer til person som er isolert med bekreftet covid-

19 må være i hjemmekarantene frem til isolasjon for den syke 

oppheves, og minimum 14 dager etter karantenen startet. 

• Personer som har reist utenfor Norge skal være i hjemmekarantene i 

14 dager etter hjemkomst 

• Tid i karantene kan ikke avkortes ved negativt prøvesvar. 

Ved påvist covid-19 følges råd for hjemmeisolering: 

 

Hjemmeisolering 

Hjemmeisolering gjelder for personer som har fått påvist covid-19, men som ikke 

trenger innleggelse på sykehus. 

Hjemmeisolering betyr at du skal holde deg hjemme. Du må få hjelp av andre til å 

gjøre nødvendige ærender. 

Følg med på symptomer 

Ta kontakt med lege, helst per telefon, hvis sykdommen din forverres (f.eks. dersom 

du får pustevansker). 

Legebesøk 

Ring helsetjenesten ved behov for legehjelp. Dersom du må til legen din eller må 

oppsøke annen helsetjeneste, fortell at du har covid-19 når du ringer. Dette vil hjelpe 

helsetjenesten med å iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke 

benytte offentlig transport. Gi beskjed til helsetjenesten dersom du ikke kan benytte 

egen bil. 

 

 



 

 

Begrens nær kontakt med andre personer i hjemmet 
ditt 

Dersom mulig, hold minst to meters avstand til de du bor sammen med. Hvis mulig 

bør du også oppholde deg og sove i et annet rom enn de andre du bor sammen med. 

Har dere flere bad og toalett, bør du bruke et separat bad og toalett. Dersom dere 

kun har ett, er det viktig at du bruker et separat håndkle og egne baderomsartikler. 

Hosting og nysing 

Dekk munnen og nesen med et papirlommetørkle når du hoster/nyser, eller host/nys i 

albuen. Kast brukte papirlommetørklær umiddelbart, og vask deretter hendene dine. 

Håndhygiene 

Vask hendene hyppig og grundig med såpe og vann. Du kan også bruke et 

alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel med alkohol 70 prosent, dersom såpe og 

vann ikke er lett tilgjengelig. 

Klesvask og rengjøring 

Hjemmet ditt bør rengjøres hyppig. Rengjør overflater, slik som baderomservant, 

toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte 

tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader. 

Varighet av hjemmeisolering 

Hjemmeisolering varer til 7 dager etter du er helt frisk. 

 

Råd til husstandsmedlemmer 

Dersom en du bor sammen med er syk med covid-19, regnes du som nærkontakt og 

skal være i hjemmekarantene. Nærkontakter behøver ikke å bruke beskyttelsesutstyr 

i hjemmet, men hvis mulig anbefales det å begrense nær kontakt med personen som 

er hjemmeisolert. 



 

 

Du skal være i karantene frem til isoleringen av den syke oppheves og minimum 14 

dager etter karantenen startet. Du bør ikke gå på jobb eller skole. Ikke bruk offentlig 

transport og unngå andre steder der man lett kommer nær andre. Du må daglig følge 

med på egen helsetilstand med hensyn til tegn på luftveisinfeksjon som feber og 

hoste. Ta telefonisk kontakt med lege dersom du utvikler symptomer. 

Dersom mulig bør det ikke være flere personer i huset enn det som er nødvendig. 

Dere bør begrense sosial kontakt og unngå besøk. 

Det er fint om du bidrar til å observere symptomene til den som er syk eller mistenkes 

å være smittet med koronavirus. Kontakt lege/legevakt om tilstanden forverrer seg og 

informer om at personen har covid-19. Dette vil hjelpe helsepersonell til å foreslå 

riktig behandling for den syke og samtidig gjennomføre tiltak som hindrer at andre blir 

smittet. 

God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter 

toalettbesøk, før matlaging og før måltider. Husk også å vaske eller desinfisere 

hendene: 

• Når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg 

• Før du skal ut av huset 

• Etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr 

vedkommende har brukt, som sengetøy, bestikk osv. 

Dersom du har ytterligere spørsmål, kontakt din lege på telefon for nærmere 

informasjon. 

 


