
 
 

Brobyggerne i Færder takker deg for at du har tatt imot koronainformasjon. 

Du er med på å bekjempe Covid 19. 

 

På baksiden ser du kommuneoverlegens hilsen til deg med svar på spørsmål om korona. 

 

Folkehelseinstituttet (FHI) sier dette om vaksine: 

• Smittes sjeldnere 

• Legges sjeldnere inn på sykehus 

• Trenger sjeldnere intensiv- og respiratorbehandling 

• Skrives raskere ut fra sykehus hvis de først havner der 

• Har lavere risiko for alvorlig sykdom og død som følge av covid-19 

• Smitter sjeldnere videre 

• … enn de uvaksinerte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss hvis du lurer på noe: 

Sondos Ibrahim Bassam, tlf. 404 71 664, Bente Gausdal, tlf. 975 45 901, eller 

Terje Vangås, tlf. 911 31 339. 



Korona og vaksinering 

Hvorfor ta vaksine 3 når vaksinering ikke hjelper mot omikron? 

Veldig mange blir nå smittet av Covid-19. Mange blir innlagt på sykehus. Vaksinasjon 

reduserer risikoen for alvorlig sykdom også med omikronvarianten. 

 
Menstruasjonsforstyrrelser som bivirkning  
De fleste kvinner opplever uregelmessige blødninger i løpet av livet. Vi vet ikke om dette opptrer 
oftere etter vaksinering enn normalt. Det er foreløpig ikke påvist noe sikker sammenheng . 

 
Sterilitet – både gutter og jenter tror de kan bli sterile hvis de vaksinerer seg.  
Det er ingen mistanke om at vaksinene påvirker kvinners fruktbarhet eller medfører sterilitet hos 
menn. 

 
For de som ikke har tatt noen vaksiner 
Det er ikke for sent å vaksinere seg!! Det anbefales sterkt å ta vaksine mot covid-19. Vaksinen 
beskytter mot alvorlig sykdom. Mange av de som nå ligger på sykehus med alvolig sykdom er 
uvaksinerte. 

 

Sosial omgang  

• Det er viktig at du begrenser antallet personer du er sammen med. På denne måten 

kan du begrense smittespredning hvis du blir syk. 

 

• Du bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Du kan ha inntil 

20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, med en meters avstand 

mellom gjestene. 

 

• Det er viktig at du holder deg for deg selv og tester deg for korona hvis du føler deg 

syk. 

 

• Dersom du får påvist korona må du i isolasjon. Du må da holde deg for deg selv og 

ikke ta imot besøk. Mat og andre nødvendige varer kan leveres på døren hvis du 

bor alene. 

 

Med vennlig hilsen 
Elin Nordstrand Jakobsen 
Kommuneoverlege 
 
www.færder.kommune.no  

http://www.færder.kommune.no/

