
    
 
 

Herøy kommune 
- et hav av muligheter 

17 nye smittede i løpet av helga 

Herøy kommune har for tiden et stort pågående smitteutbrudd av koronavirus. Siden mandag 
17. januar er det nå påvist 252 smittetilfeller, noe som tilsvarer nesten 14 prosent av 
befolkningen i Herøy.  

Siste helga i januar er det 17 nye personer som har testet positivt på hurtigtester, og flere av 
dem er nærkontakter til allerede smittede personer. Selv om smittetrykket er høyt i Herøy er 
sjansen for å bli alvorlig syk liten for de aller fleste. Heldigvis er det også mange av de 
smittede som nå er tilbake fra isolasjon. 

På grunn av driftsmessige årsaker fortsetter 7. - 10. klassetrinn ved Herøy skole med 
hjemmeundervisning mandag 31. januar og tirsdag 1. februar 2022. Planen er deretter å gå 
tilbake til gult nivå. Barnehagen fortsetter med gult nivå. 

Kommunen ønsker å åpne treningssenteret og Herøyhallen igjen så fort som mulig, men er 
avhengig av å løse en del driftsmessige utfordringer med blant annet renhold før dette kan 
tre i kraft.  

Informasjon fra kommuneoverlegen 
Smittetrykket i Herøy er for tiden høyt og mange kan nok kjenne seg usikre og kanskje 
engstelige. Omikron som variant dominerer nå nasjonalt, og mye tyder på at den er langt 
mindre farlig enn tidligere versjoner av covid-19. 

Til tross for at smittetallene aldri har vært høyere er det relativt få innleggelser på sykehus, 
og vaksinene gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Er man uvaksinert må man regne med 
å bli smittet med viruset på et eller annet tidspunkt. Flertallet vil sannsynligvis få milde 
symptomer, og dette gjelder spesielt barn og unge. 

Tilhører man en gruppe med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom bør man utvise ekstra 
forsiktighet når smittetrykket er så høyt som det er nå. Hvis man tilhører en høyrisikogruppe 
og blir smittet kan man på et tidlig tidspunkt kontakte legekontoret som vil legge til rette for 
god og tett oppfølging. 
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