Viktig informasjon om korona i Andøy
I midten av august ble de første personene i Andøy kommune smittet av korona. Vi følger
nøye med på situasjonen. Andøy har dyktige helsearbeidere som følger opp de som blir
smittet. Det er trygt for barn å gå på skole og i barnehagen.
Viruset spres lett. Det kan smitte ved at noen hoster eller nyser på deg, eller hvis du tar på et
sted der noen som er smittet har tatt. Derfor et det viktig at alle gjør dette for å hindre smitte:
• Vasker hender grundig og ofte.
• Holder avstand til andre personer.
• Følger regler for karantene og isolasjon.
•Ikke går ut hvis vi er syke. Ikke ha besøk,
ikke gå på besøk, ikke gå i butikken, ikke gå på jobb
eller på skolen.
Ring koronatelefonen
Hvis du har spørsmål eller tror at du kan være smittet, bør du ringe
koronatelefonen. Symptomer kan være feber, hoste, tungpustethet, tap av
smak- eller luktesans, sår hals eller sykdomsfølelse.
Nummeret til koronatelefonen er 941 79 513.
Den er åpen fra mandag til fredag, mellom klokka 9 og 12.
Karantene og isolasjon
Hvis du må i karantene eller isolasjon, er det viktig at du følger reglene:
• De som får påvist korona, må isoleres helt fra andre mennesker.
Også de du bor sammen med. Du kan ikke gå ut, du bør være på et
rom for deg selv, spise på rommet og må ikke dele håndkle med
andre.
• De som kan ha vært utsatt for smitte, må være i karantene.
Karantene gjelder også ved innreise til Norge fra mange land. Du
må holde deg hjemme, og kan ikke gå på skole, jobb eller andre
aktiviteter. Du kan gå en tur ute alene.
Mer informasjon
På norsk om Andøy:
På flere språk:

www.andoy.kommune.no/korona-info/
www.facebook.com/andoy.kommune
www.imdi.no/nyttige-nettsider-pa-andre-sprak/

Tusen takk for at du bidrar i dugnaden!
Vennlig hilsen

