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Denne håndboken er utarbeidet for å klargjøre tiltak og rutiner 
for å reduserer risiko for smitte både internt og ekstern mot 

samarbeidspartnere og kunder. 
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Innledning

I all virksomhet vil det være en risiko for smitte, selv om det er 

utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å 

redusere risikoen.  

 

Håndboken beskriver hvordan ATM organisere sine aktiviteter 

samtidig som smittever  ivaretas på en forsvarlig måte. 

Det er tatt utgangspunkt i gjeldende nasjonale råd og anbefalinger 

fra helsemyndighetene samt mal fra Folkehelseinstituttet publisert 

13. juni 2020. 

Covid-19-forskriften og tilhørende beslutninger og veiledning:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Informasjonsmateriell og plakater om covid-19: https://www.

helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/

koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell
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ANSVAR

Arbeidsgiver har overordnet ansvar for å sikre at 
ansatte og innleide har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 

Ansatte har også selv et ansvar for å gjennomføre 
smittebegrensende tiltak og følge myndighetens og
arbeidsgivers retningslinjer og pålegg.

Vi alle har et ansvar

OM VIRUSET, SYKDOMMEN OG UTBRUDDET

Ledelsen er øverste ansvarlige for å sikre at all drift skjer på
en måte som tar hensyn til smittevern samt ulike oppgaver i 
forbindelse med smittevernrådene.

Ansvaret omfatter nødvendig opplæring og informasjon til ansatte og brukere.

Tiltak tilpasses lokale forhold ut fra råd gitt av helsemyndighetene, samtidig som det tas
hensyn til at smitteverntiltakene gjør det mulig å opprettholde viktige tjenester og funks-
joner. Tiltakene vurderes og tilpasses ulike faser av pandemien og aktuell smittespred-
ning.

Alle skal overholde de tre hovedprinsippene for smittevern som er beskrevet i denne
håndboken, både i og utenfor tjenesten. Et godt samarbeid mellom ansatte, samarbeid-
spartnere, kunder og brukere må opprettholdes.

Farer og problemer som kan oppstå som følge av smitte (covid-19) skal være med i risik-
ovurdering av arbeidsmiljøet. Denne danner grunnlag for tiltak for å hindre smittespred-
ning i virksomheten. Ved behov søkes det bistand fra bedriftshelsetjeneste.

Symptomer og sykdommen
Sykdommen covid-19 forårsakes av viruset SARS-CoV-2, ofte kalt nytt coronavirus (les også side 14-15)
Viruset kan forårsake luftveisinfeksjon av varierende alvorlighetsgrad og de vanligste symptomer er:
 - Halsvondt
 - Forkjølelse
 - Hoste
 - Sykdomsfølelse
 - Hodepine

Sykdommen kan hos et mindretall også gi andre symptomer som:
 - Kvalme/oppkast
 - Nedsatt luktesans
 - Diare og magesmerter
 - Utslett
 - Forvirring og svimmelhet.

Mange av de som smittes får kun milde symptomer, mens noen få får et alvorligere forløp med behov for be-
handling i sykehus. (Barn har oftere et mildt forløp og svært sjelden alvorlig covid-19 sykdom.)

Nyttige linker:

Spredning
https://www.fhi.no/publ/2020/spredning-av-
sars-cov-2-via-kontakt--og-drapesmitte--1.-
oppdatering/

Fakta og kunnskap
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta-og-
kunnskap-om-covid-19/fakta-om-koronavirus-co-
ronavirus-2019-ncov/?term=&h=1

Smitte

Vanlig tale/snakking representerer ikke en smitterisiko når avstand-
sanbefalinger overholdes. Det er per i dag ikke grunnlag for å 
hevde at luftsmitte er en sentral smittemåte for covid-19 og det er 
heller ikke evidens for mat- eller vannbåren smitte.

Noen kan være smittet uten å merke symptomer, men det er 
usikkert hvor stor rolle de spiller i smittespredningen. Tilgjengelig 
informasjon tilsier at man kan smitte fra 1–2 døgn før man utvikler 
symptomer, men man er mest smittsom når man har symptomer. 
Særlig de første dagene.

SARS-CoV-2 virus har blitt påvist på flater i opptil timer og dager, 
avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. 

Virusets evne til å gi sykdom reduseres trolig raskt på overflater, 
avhengig av mengde virus. Risikoen for indirekte kontaktsmitte er
derfor størst dersom en flate berøres rett etter at den er foruren-
set, eller dersom det finnes større mengder spytt, snørr eller slim 
der. For øvrig anses risiko for indirekte kontaktsmitte via forurense-
de gjenstander som liten etter ganske kort tid (minutter til timer).

Viruset tåler ikke såpe og vann, heller ikke desinfeksjon med alko-
hol, sollys eller temperaturer over 60 grader Celcius. Det blir 
raskere inaktivert utendørs. 

Kunnskapen om viruset og sykdommen utvikler seg raskt. 
Oppdatert og utfyllende informasjon finnes på www.fhi.no

Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte der virus overføres fra luftveiene til en syk person
videre til en annen person. Dråpesmitte kommer fra nese/munn og dråpene faller raskt ned, som regel innen-
for en meter. Smitte kan forekomme ved hosting og nysing mot/nær en annen person eller dersom luftveisse-
kret overføres via gjenstander som andre tar på.
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SMITTEFOREBYGG- 
ENDE TILTAK

Til tross for innføring av mange smittebegrensende tiltak i alle deler 
av samfunnet kan tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå. 

Tiltak tilpasses de aktuelle situasjoner, og det er ikke nødvendig å 
legge til ytterligere tiltak enn de som er beskrevet av FHI. 
Målsetningen med smitteverntiltak er å redusere risiko for smitte.

SYKDOM | HYGIENE | KONTAKT 

Grunnpilarene for å bremse 
smittespredning er:

1. Syke personer skal holde seg hjemme.

2. God hånd- og hostehygiene og godt 
    renhold.

3. Holde anbefalt avstand til andre per
    soner og generelt redusere kontakt 
    der det ikke er helt nødvendig.

Det aller viktigste tiltaket er at syke 
personer holder seg hjemme.

Hostehygiene og avstand er avgjøren-
de for å begrense dråpesmitte, mens 
håndhygiene og å unngå berøring av 
ansikt med urene hender, er viktig for å 
hindre kontaktsmitte.

Økt fysisk avstand reduserer muligheten 
for smitte, også før symptomer på syk-
dom oppstår.

Syke personer SKAL holde seg 
hjemme
Ansatte og samarbeidspartnere skal ikke møte
fysisk på jobb eller på annen måte komme i 
kontakt med andre personer.

Man må være oppmerksom på at symptomer 
på covid-19 kan være milde og vanskelige å
skille fra f.eks. andre luftveisinfeksjoner. Selv 
om personer med symptomer antakelig er 
mest smittsomme, mener man at viruset kan 
smitte 1-2 døgn før symptomer merkes.

Personer som KAN være fysisk til 
stede
- Personer som ikke har symptomer på 
  sykdom

- Ansatte, samarbeidspartnere og andre som 
  har gjennomgått luftveisinfeksjon, så lenge de 
  har vært symptomfrie i minst ett døgn

- Ved gjennomgått covid-19 sykdom gjelder 
  egne råd for når isolasjon kan oppheves, 
  angitt av FHI (https://www.fhi.no/nettpub/ 
  coronavirus/helsepersonell/opphev
  else-av-isolasjon/)

Personer som IKKE skal være 
fysisk til stede

- Personer som har symptomer på luftveisin
  feksjon, selv ved milde symptomer.

- Personer som er i karantene og isolasjon.

Om sykdom oppstår mens 
personer er tilstede på 
arbeidsplass
Ansatte, samarbeidspartnere eller andre som
blir syke på arbeidsplass skal dra hjem. Dersom 
man må hentes av andre, skal venting skje på 
eget rom eller ute uten kontakt med andre. 

Syke personer skal ikke ta offentlig transport, 
og skal dekke til munn og nese hvis det ikke er 
mulig å holde to meters avstand for å redusere
smittespredning

Nærkontakter identifiseres og vurderes for kar-
antene eller annen oppfølging.

I etterkant rengjøres rom, toalett og andre om-
råder der den syke har oppholdt seg. Vanlige 
rengjøringsmidler kan benyttes.

Ved sannsynlig eller bekreftet covid-19 gjelder 
egne anbefalinger fra FHI:https://www.fhi.no/
nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karan-
tene-og-isolering/?term=&h=1

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølg-
ing av covid-19-tilfeller og for å beslutte nødven-
dige tiltak.

Hvis en i husstanden til en ansatt 
er syk

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveis-
infeksjon, men ikke bekreftet eller sannsynlig 
covid-19, kan den ansatte møte i tjenesten som
normalt. Den ansatte skal imidlertid dra hjem 
dersom vedkommende får tydelige symptomer
eller på covid-19.

Hvis en i husstanden til en ansatt 
har bekreftet covid-19

Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, 
skal nærkontakter følges opp etter råd fra hel-
semyndighetene.

Risikoutsatte grupper
Tiltak i forhold til personer som kan ha høyere risiko for covid-19 vurderes ut fra råd på 
Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/
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HYGIENE
God hygiene reduserer smitte via gjenstander, hender og hoste. 
Hygienetiltak bør utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap
om egen og andres smittestatus.

Hånd- og hostehygiene1 God hånd- og hostehygiene reduserer smitte 
ved alle luftveisinfeksjoner, også for covid-19.

Det skal legges til rette for god håndhygiene
med god tilgang til håndsprit etc. Plassering 
kal være godt synlig og lokalisert der det er 
hyppig kontakt mellom personer. Konkret 
gjelder det:

- Fellesområder (toaletter, resepsjon mv.)

- Ved inngang og utgang

- På steder der det inntas mat og drikke, 
  for eksempel spiserom, i kantine mv.

- Andre områder med mye aktivitet og 
  der det er mange felles kontaktpunkter

Håndvask:
Håndvask med lunkent vann og flytende såpe 
fjerner skitt, bakterier og virus og er effektivt 
for å forebygge smitte.

- Vask hender hyppig og grundig. Selve 
  vaskeprosessen bør ta minst 20 se
  kunder. Se: https://www.youtube.com/  
  watch?v=vsFQfZit0KU

- Tørk hendene, helst med engangs pa
   pirhåndklær.

- Utføres som et minimum ved ankomst, 
  etter toalettbesøk, før og etter kjøkken-
  arbeid og spising, og ellers ved behov. 

Alternativ til håndvask:
Alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et 
alternativ hvis håndvaskmuligheter ikke er 
tilgjengelig. Det er lite effektivt ved synlig 
skitne eller våte hender, da bør håndvask 
utføres. 

Hånddesinfeksjonsmiddel bør plasseres på 
steder der det ikke er håndvaskmuligheter 
(for eksempel i garderober, ved inngangspar-
tier og ved kantiner).

Annet
- Håndhilsning, klemming og unødvendig 
  fysisk kontakt skal unngås.

- Unngå berøring av ansikt

- Host i albuekroken eller i et papir som 
   kastes. Utfør håndhygiene etterpå..

Smitte via bruk av felles utstyr
Felles utstyr som er mye i kontakt med hender/ansikt skal rengjøring etter bruk. Forutsatt god 
håndhygiene før og etter bruk av utstyr er risikoen for indirekte smitte lav.

3
Redusert kontakt mellom personer
Redusert kontakt med andre reduserer risiko for smitte fra personer som ikke enda har utviklet 
symptomer eller vet at de er smittsomme. Envac følger den smittevernfaglige anbefalingen 
om å holde minst en meters avstand mellom friske personer i alle situasjoner. Bakgrunnen for 
dette er rekkevidden for dråpesmitte.

Ved bekreftet covid-19 sykdom skal personer som har oppholdt seg innenfor to meters av-
stand i mer enn 15 minutter betraktes som nærkontakter og vurderes for karantene eller annen 
oppfølging.

Det er viktig at kontaktreduserende tiltak opprettholdes i alle situasjoner, også uformelle situ-
asjoner, som i pauser, transport til og fra arbeidsted etc.
Kontaktreduserende tiltak må tilpasses den enkelte tjeneste/aktivitet, og malen gir en overord-
net struktur for det som bør vurderes.

4

Fellesarealer, arbeidsbrakker og lignende
- Unngå stor personbelastning

- Personer skal kunne holde avstand til andre 
  på minst 1 meter. Møbler plasseres slik at 
  avstandskravet oppfylles.

- Personer kan passere hverandre og være 
  kortvarig i samme område uten større smit
  terisiko. Nær ansikt-til-ansikt-kontakt skal 
  unngås.

Arbeidsplass og hjemmekontor
- Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan 
  holde en avstand på minst 1 meter i hele 
  arbeidstiden.

- Det oppmuntres til bruk av videokonferanse 
  i stedet for fysiske møter der det er mulig og 
  hensiktsmessig (like god kvalitet på møter).

- Det legges til rette for hjemmekontor og 
  elektronisk kommunikasjon , med fysisk 
  oppmøte på arbeidsplassen bare når det er 
  nødvendig.

Spesielt for service og montasje personell
Det etableres faste team (2 personer) som 
alltid jobber og reiser sammen til og fra ar-
beidsplass.

Godt renhold
Coronavirus (SARS-CoV-2) fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige reng-
jøringsmidler. Ved svært lite smitte i samfunnet er det normalt tilstrekkelig med normalt ren-
hold. Rutiner og lokale tilpasninger med f.eks. forsterket renhold følger anbefalinger fra FHI: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrup-
per/rengjoring-og-desinfeksjon-ved-covid-19-til-sektorer-utenfor-helsetjenesten/?term=&h=1

Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må 
synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, aktuelle desinfeksjonsmidler er alkohol-
basert desinfeksjon og klorin.

2
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REGLER FOR 
UTENLANDSK 
PERSONELL

Dersom utenlandsk 
personell fra områder 
i Norden, Schengen 
og EU/EØS land skal 
utføre arbeidsoppgaver 
i Norge, skal Covid-19 
forskriften og råd/tiltak 
beskrevet av FHI, følges. 

FOR PERSONELL FRA OMRÅDER MED KARANTENEPLIKT 
GJELDER FØLGENDE:

04 05 06

DET SKAL OGSÅ SØRGES FOR

Karantene-
unntak

Regler Symptomer01 Ved innreise

Test for covid-19 skal gjennom-
føres ved innreise (dag 0), for-
trinnsvis ved grensepassering til 
Norge (eller på ca. dag 3 etter 
kjent eksponering for smitte).

02 Oppstart jobb 03 Ny test

Ingen risiko for tap av inntekt ved positivt 
svar.

Mulighet for å følge smittevernråd på ar-
beidsplassen, med tanke på å avstand og 
håndvask/desinfeksjon.

Informasjon om regler for karanteneplikt, 
smittevern og selvmonitorering på et 
språk personellet forstår. (signeres etter 
gjennomgang)

Tilgang til rask prøvetaking, analyse og 
testresultat.

Lett, sikker og gratis tilgang til helsehjelp 
ved symptomer

    LINK TIL FHI SIN OVERSIKT OVER OMRÅDER MED KARANTENEPLIKT:
      https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

ATM
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Oppstart i jobb skal ikke 
skje før negativt prøvesvar 
foreligger

Ny test utføres ca. dag 5 etter 
ankomst, (eller på ca. dag 7 etter 
siste kjente eksponering for smitte). 

Det skal være minst 48 timer 
mellom første og andre test. 

Andre test kan ikke tas tidligere 
enn dag 5.

Karanteneunntak gjelder kun 
i den tid man arbeider og ved 
reise til og fra arbeidssted. For 
all annen tid gjelder reglene for 
hjemmekarantene (gjelder frem 
til andre prøvesvar er negativt).

Unntak fra karanteneplikt 
gjelder kun dersom testing 
og smitteverntiltak kan 
gjennomføres.

Avstand på minst en meter skal 
opprettholdes til i forhold til andre 
personer. 

Arbeidet skal organiseres slik at 
nærkontakt med medarbeidere 
og andre begrenses. 
Råd for hoste- og håndhygiene 
skal følges. 

Personell skal følge med på egen 
helsetilstand. Ved symptomer på 
luftveisinfeksjon skal de som er 
ansvarlig for oppfølging varsles 
og test utføres raskest mulig.

Dersom det utvikles symptomer 
på luftveisinfeksjon skal man 
ikke gå på jobb/alternativt 
forlate arbeidssted. 

Det samme gjelder dersom man 
tester positivt for SARS-CoV-2
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SJEKKLISTE FOR GODT SMITTEVERN

Opplæring av ansatte og andre ved at de gjøres kjent med innholdet i denne 
håndbokenmentum lectus.

ATM
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Ledelsens overordnete ansvar
Tiltak                    Merknad

Informasjon samarbeidspartnere, kunder og andre om rutiner og hvordan smitte-
vern er ivaretatt.

Lage plan for hygienetiltak og renhold

Vurdere å lage plan for alternerende oppmøtetid/ hjemmekontor

Opprette dialog med ansatte og andre som er i risikogruppe og kan ha behov for 
tilrettelegging

Syke personer skal holde seg hjemme, selv ved milde symptomer.

Syke personer skal ikke møte på arbeidsplass
Tiltak                    Merknad

Tjenestestedet skal forlates dersom ansatte eller brukere blir syke.

Sikre at det er nok såpe tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter

God hygiene
Tiltak                    Merknad

Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene

Vask hendene ofte og grundig (bruk ev. hånddesinfeksjon)

Host og nys i papirlommetørkle eller i albukroken

Plan for renhold inkludert hyppighet og metode

Host og nys i papirlommetørkle eller i albukroken

Overholde en meters avstand mellom personer, gjerne mer

Redusert kontakt mellom personer
Tiltak                    Merknad

Organisere slik at avstand kan holdes i fellesarealer, garderober, toaletter etc.

Begrens antall tilstedeværende på arbeidsplass til kun nødvendige personer, og 
at faste team holder sammen. Legge opp til digitale møter, hjemmekontor og ulik 
oppmøtetid der det er mulig

Plan for avstand mellom personer og hygienetiltak ved måltider/i kantine

Sikre at alle regler for karantene, smittevern etc. er lest og forstått

Bruk av utenlandsk personell
Tiltak                    Merknad

Sikre at test gjennomføres ved innreise til Norge, og at arbeid ikke påbegynnes 
for negativt testsvar foreligger. Om aktuelt gjennomføre ny test etter 5 dager.

Organisere så personell har tilgang til innkvartering for karantene på fritiden.

Organisere arbeid slik at kravet til avstand, hygiene etc. kan overholdes.

Iverksette tiltak ved mistenkt smitte og sørge for tilgang til nødvendige helsetje-
nester.
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ATM
AVFALLSTEKNISK MONTASJE ASFAKTA OM KORONAVIRUSET SARS-COV-2 OG 

SYKDOMMEN COVID-19

Kilde: https://www.fhi.no

Om koronaviruset

Koronavirusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveisinfeksjon. Mange koronavirus forårsaker lette forkjølelser, mens andre kan gi 

mer alvorlig sykdom og i noen tilfeller død.

Det nye koronaviruset SARS-CoV-2 ble oppdaget i januar 2020. Det har visse genetiske likheter med SARS-viruset (Severe Acute Respiratory 

Syndrome) som òg tilhører koronavirusfamilien. Viruset som forårsaker MERS (Middle East Respiratory Syndrome) er et annet koronavirus.

Koronavirus finnes også hos dyr. I sjeldne tilfeller kan koronavirus utvikle seg og smitte fra dyr til menneske, og mellom mennesker, slik man så 

under SARS-epidemien i 2002. Da kom smitten trolig fra flaggermus via sivettkatter og andre dyr. Dromedarer og kameler er smittekilder for 

sykdommen MERS som ble oppdaget i 2012.

SARS-CoV-2 kommer trolig fra flaggermus og smittet til mennesker i slutten av 2019, enten direkte eller via et annet dyr. Det er foreløpig 

ingen dokumentasjon for at mutasjoner (endringer i arvematerialet) har hatt noen effekt på virusets sykdomsfremkallende egenskaper.

Forskning tyder på at koronavirus (inkludert foreløpig informasjon om SARS-CoV-2) kan overleve på overflater fra få timer til flere dager, 

avhengig av virusmengde, type overflate, temperatur, sollys og luftfuktighet. Eksperimentelle studier om virusoverlevelse på ulike overflater er 

ikke ensbetydende med evne til å kunne forårsake infeksjon hos mennesker.

Smittemåte

Smitte med SARS-CoV-2, skjer hovedsakelig i nær kontakt (under 1 meter) ved at man eksponeres for dråper fra luftveiene som inneholder vi-

rus. Covid-19-syke personer er mest smittsomme i dagene rundt symptomstart. Man kan være smittet av SARS-CoV-2 uten å utvikle sykdom, 

men likevel føre smitten videre (asymptomatisk smitte). Betydningen av asymptomatisk smitte er fortsatt svært usikker, men sannsynligvis 

lavere enn fra personer som utvikler symptomer.

Koronaviruset kan overføres fra den sykes luftveier på tre hovedmåter:

- Dråpesmitte: Covid-19-syke personer utskiller dråper og partikler fra munn og nese som inneholder SARS-CoV-2. Dråpene/partiklene kom-

mer i ulike størrelser og mengde avhengig av situasjonen. Mengden øker ved for eksempel trening, synging og hoste/nys. Smitte kan skje når 

virusholdige dråper og partikler treffer slimhinner i munn, nese og øyne hos mottaker, eller hvis de inhaleres ned i luftveiene. Hvilken betydning 

de ulike dråpestørrelsene har for smitte, er fortsatt usikkert. Når smitte skjer innenfor 1–2 meter av den smittsomme personen, kalles det 

dråpesmitte. Studier tyder på at smitterisikoen avtar raskt med økende avstand til den smittsomme, og at smitterisikoen reduseres med 80 

prosent dersom man holder en avstand på én meter.

- Kontaktsmitte: Dråper/partikler med smittsomt virus kan overføres fra luftveiene til andre overflater og videre derfra til luftveiene til en annen 

person. Kontaktsmitte kan foregå både via direkte kontakt med en smittsom person (for eksempel klem, håndhilsning) eller indirekte via kon-

takt med andre overflater som er blitt forurenset med virus (dørhåndtak, lysbrytere, gelender og lignende).

- Luftsmitte: Smitte av viruset ved spredning av svært små virusholdige dråper/partikler som kommer fra nese og munn til en smittsom person 

kan holde seg i luften lenge og bevege seg over lengre avstand. Mengden dråper/partikler og virus minker raskt over tid og med økende av-

stand. For at en person skal bli smittet, må man utsettes for en viss mengde smittsomt virus. For SARS-CoV-2 er denne mengden ukjent, men 

modelleringsstudier tilsier at mengden smittsomt virus man utsettes for ved avstander over 1–2 meter, sjelden vil være tilstrekkelig til å med-

føre smitte. I enkelte situasjoner er det likevel mulig at luftsmitte kan skje, og det er rapportert om smittetilfeller der dette kan ha vært smit-

temåten. Dette skjedde i små rom med dårlig ventilasjon (Inneklima og risiko for smitte av covid-19 - Råd om ventilasjon) Det er ikke grunnlag 

for å hevde at luftsmitte er en sentral smittemåte for SARS-CoV-2, og smittevernråd for helsepersonell er som ved dråpe- og kontaktsmitte. 

Ved enkelte medisinske prosedyrer som utføres i helsetjenesten, såkalte aerosolgenererende prosedyrer, vurderes det imidlertid at luftsmitte 

kan ha en betydning. I slike situasjoner anbefaler FHI at helsepersonell benytter ekstra beskyttelsesutstyr.

Hvilke situasjoner innebærer større risiko for smitte?

Det er ikke dokumentert hvor stor andel av de covid-19-syke som er smittet via de ulike smitteveiene, men dråpesmitte antas å være viktig-

ste smittemåte.

Det er dokumentert individuelle forskjeller i hvor mye virus og dråper en person produserer. Noen kan produsere opptil 10–100 ganger mer 

dråper enn andre. Flere studier tyder på at 10–30 prosent av smittede kan stå for cirka 80 prosent av smitten, og disse omtales ofte som su-

perspredere. Superspredningstilfeller kan oppstå i situasjoner der mange har oppholdt seg sammen med en eller flere smittsomme personer 

over lengre tid, ofte innendørs i rom med begrenset areal. Begrenset luftvolum og -sirkulasjon øker konsentrasjonen av virusholdige dråper/

partikler, i tillegg til dårlig ventilasjon med sjelden luftutskifting i rommet. I tillegg har den/de smittsomme gjerne vært i starten av sin sykdoms-

fase, da det er høyest virusmengde i dagene rundt symptomstart.

Viruset er påvist i avføring (feces), blod og urin, men det er så langt ikke kjent at noen er smittet ved kontakt med disse kroppsvæskene.

Smitte fra mat, vann og dyr

Det er ingen kjente tilfeller av smitte fra norskprodusert eller importert mat, eller fra vann eller dyr. Flere kunnskapsoppsummeringer har 

konkludert med at dette er en usannsynlig smittevei.

Det er påvist enkelte smittetilfeller fra menneske til dyr. Mink og andre arter i mårdyrfamilien ser ut til å være svært mottagelig for smitte, 

og det har forekommet smitt både menneske-til-mink og mink-til-menneske både i Nederland og Danmark. Det er viktig at personer som er 

smittet med SARS-CoV-2 og personer i karantene ikke går på jobb som røktere eller dyrepassere, eller har nærkontakt med mink.

Smitte fra dyr ser imidlertid ikke ut til å spille en rolle i selve smittespredningen av viruset.

Når det gjelder bassengbad og bading, vil klorinnholdet i bassengvannet inaktivere både SARS-CoV-2 og andre virus. Nærkontakt mellom 

personer i garderober og ved bassenget i forbindelse med bading kan likevel forårsake smitte på lik linje med annen nærkontakt.

Idrettsforeninger, svømmehaller og treningssentre 

Hvor smittsomt er koronaviruset?

Beregninger anslår at én person som er smittet med koronaviruset i gjennomsnitt smitter 2–3 andre (2–4), mens én person med influensa 

smitte 1–2 andre. Sannsynligvis står under 20 prosent av de som er smittet med SARS-CoV-2 for 80 prosent av smitten. Dette tilsier at mange 

bekreftede syke ikke vil smitte videre, mens et mindretall vil smitte mange. Smittetallet vil trolig være lavere enn 2–3 i Norge både pga. lav 

befolkningstetthet og pga. iverksatte smitteverntiltak.

Inkubasjonstid

Inkubasjonstiden er tiden fra man blir smittet til man får symptomer på sykdom. Inkubasjonstiden er vanligvis 4-5 dager. Basert på oppdaterte 

tall, vil 98-99,9% av smittede utvikle symptomer innen 10 dager.

Symptom og sykdom

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til alvorlig sykdom og i sjeldne tilfeller dødsfall.

Noen kan ha covid-19 uten å utvikle symptomer. Dette gjelder særlig barn og yngre voksne. De som blir syke, får vanligvis først symptom fra 

øvre luftveier (vondt i halsen, forkjølelse, lett hoste), i tillegg til sykdomsfølelse og muskelsmerter. Magesmerter forekommer, i enkelte tilfelle 

diaré. Nedsatt smak- og luktesans er karakteristisk for sykdommen.

Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)? (link)

Sykdomsforløpet varierer mye fra person til person. Foreløpig ser det ut til at de typiske forløpene er:

 Mildt forløp. 

 Dette gjelder de fleste sjuke. Symptomene går over i løpet av en til to uker. Disse personene har sjelden behov for behandling fra 

 helsevesenet.

 Moderat forløp: 

 Etter 4–7 dager med milde symptom får noen lungebetennelse med tung pust, forverring av hoste og stigende feber. En del har 

 behov for behandling på sykehus. Røntgenundersøkelse av lungene kan vise forandringer som tyder på virus-lungebetennelse

 Alvorlig forløp:

 Symptomene er de samme som ved moderat forløp, men enkelte har i tillegg behov for intensivbehandling. Symptomene kan vare

  i 3–6 uker. Som ved andre alvorlige infeksjoner kan en se forskjellige komplikasjoner ved alvorlig covid-19, blant annet lungeskade, 

 hjerte- og karsykdom og koagulasjonsforstyrrelser. (5-8). Dødsfall forekommer blant noen av de som blir alvorlig syke.

Behov for sykehusinnleggelse, intensivbehandling og dødsfall er vanligere hos eldre og personer med underliggende sykdommer, men kan 

også forekomme hos personer uten kjente risikofaktorer.

Det er ingen spesifikk behandling mot sykdommen, men vaksiner er under utvikling.
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