
    
 
 

Herøy kommune 
- et hav av muligheter 

Stort pågående smitteutbrudd med 29 nye smittede siste døgn 

Stort pågående smitteutbrudd i Herøy 
Herøy kommune har for tiden et stort pågående smitteutbrudd med koronavirus. Siden 
mandag 17. januar er det så langt denne uken påvist 68 smittetilfeller. 

De smittede har et stort antall nærkontakter, og kommunens kapasitet på smittesporing og 

testing er presset. Smittesituasjon er uoversiktlig og omfanget av smittede innbyggere er 

stort. Tidligere har de fleste smittetilfellene vært lokalisert til en arbeidsplass, men nå har 

smitten spredd seg til skolen. Det er nå 10 elever ved Herøy skole som er smittet. Bare siden 

torsdag 20. januar er det 29 nye personer som er smittet. En god del av disse er 

nærkontakter til smittede. 

Gult nivå i skolen 

I og med at det nå er påvist smitte i skolen er det innført gult nivå ved Herøy skole og 

barnehagene fra og med fredag 21. januar kl. 08.00 fram til 4. februar 2022 kl. 24.00. 

For å få kontroll over smittesituasjon er det viktig å redusere antall nærkontakter vesentlig. 
Innføring av gult nivå i skolen vil føre til at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter 
og holder oversikt over disse, og elevene deles opp i kohorter. 

Gult nivå i skolen medfører stort sett normal undervisning, med noe mindre kontakt mellom 
klasser og klassetrinn. Det anbefales økt bruk av utetid og uteskole. Det medfører ingen 
begrensninger i fagene eller redusert undervisningstid.  

Treningssenteret og Herøyhallen holder stengt 
På grunn av den økende smittetrenden holder treningssenteret Sprut stengt. Herøyhallen 
holder også stengt for trening på ettermiddager/kveld. 

Massiv testing 
Det foregår nå massiv testing, og det forventes at det vil komme flere smittetilfeller i dagene 
som kommer. 

Kommunens smittevernledelse oppfordrer alle til å overholde smitteverntiltakene og være 
nøye med å bruke munnbind på butikker, ferger/hurtigbåt og andre steder der det ikke er 
mulig å holde avstand. Har en luftveissymptomer skal en holde seg hjemme og ha lav terskel 
for testing. 

Ta vaksine! 
Smittevernledelsen kommer ellers med en sterk oppfordring til alle uvaksinerte om å ta 
vaksine. Ta kontakt på koronatelefonen 47700324 for timebestilling. 

Følg ellers nasjonale regler, råd og anbefalinger. 

Regler for testing, isolasjon og karantene, gjeldende fra 14. januar 2022 

John Arne Andersen 
Kommunedirektør i Herøy kommune 

http://www.heroy-no.kommune.no/koronatelefon.543166.no.html
https://www.helsenorge.no/koronavirus/
https://www.heroy-no.kommune.no/regler.569520.no.html

