
 

 

Utbruddet med 56 påviste tilfeller av delta-varianten, hvor opp mot 1000 er satt i 

karantene, i stor grad skyldes en korkonsert. Seks fullvaksinerte har fått påvist Delta-

varianten i kommunen. 

 

 

17.06.21 13:53 17.06.21 14:37 

 

 

Det bekrefter Færder kommune selv på sine nettsider. 

«Av positive prøver på covid-19 i Færder kommune har 56 av dem fått påvist Delta-varianten 

av viruset. Kommunen gjennomgår nå alle prøvene og undersøker at de er tilknyttet det 

samme utbruddet. Personer som har testet positivt de siste dager må anta å være smittet av 

Delta-varianten», heter det i pressemeldingen. 

Les også: Innkaller til pressekonferanse om gjenåpning av Norge 

- Forferdelig trist 

Styreleder i Korskolen, Espen Granlund, mener også de tok forhåndsregler og planla 

konserten, men likevel spredte koronasmitten seg. 

- Vårkonserten er vårt siste arrangement før sommerferien. Nå sitter mange i karantene og går 

glipp av skoleavslutningene sine og ferieplaner må endres. Dette er forferdelig trist, sier han 

til Øyene. 

https://faerder.kommune.no/aktuelle-saker/56-personer-av-de-covid-19-positive-har-fatt-pavist-delta-varianten.62455.aspx
http://nettavisen.no/artikkel/3424143116
https://www.oyene.no/forferdelig-trist-vi-har-mange-sporsmal-sier-styreleder-i-korskolen/s/5-39-174665


Kommuneoverlege i Færder kommune, Elin Jakobsen, sier at det er svært viktig at alle nå 

følger smittevernreglene med tanke på karantene og isolasjon. Det er for øyeblikket 86 

personer i isolasjon, samt opp mot 1000 personer i karantene. Flere av de sistnevnte ventes 

derimot testet ut i dag. 

 
SMITTEUTBRUDD: Kommuneoverlege i Færder kommune, Elin Jakobsen, har hendene 

fulle med 56 påviste tilfeller av deltavarianten innenfor kommunegrensene. Foto: Færder 

kommune 

– Det vi ser er at det er veldig smittsomt. Det har man erfaring med fra andre kor, blant annet 

på Sørlandet. Der man synger og dråpesmitte spres får det store konsekvenser, sier Jakobsen 

til Tønsbergs Blad. 

Hun legger til at konserten skal ha foregått i trygge former, men at det var mange på scenen. 

Seks fullvaksinerte 

– Det vi har lagt merke til, er at dette viruset er veldig smittsomt, og at det også er 

fullvaksinerte som blir smittet. I vår kommune er det seks fullvaksinerte som har fått påvist 

deltavarianten, sier Jakobsen. 

Øykommunen i Vestfold og Telemark har registrert 95 smittetilfeller så langt i juni. Torsdag 

ble det registrert seks tilfeller, alle av dem satt allerede i karantene. 

– Vi har ingen nye smittede med ukjent smittevei nå og jobber med å gjennomgå alle prøvene 

for å se om de stammer fra det samme utbruddet, sier Jakobsen. 

Kommuneoverlegen tror de kan slå ned utbruddet med målrettede tiltak, men sier de neste 

dagene blir avgjørende for å se om Færder må innføre inngripende tiltak. Kommunen har tett 

dialog med FHI. 

Smitteutbruddet har forgreininger til Tønsberg. 

https://www.nettavisen.no/nyheter/delta-utbruddet-i-farder-knyttes-til-korkonsert-forferdelig-

trist/s/12-95-3424143232 18-06-2021 

https://www.tb.no/de-sto-og-sang-for-full-hals-na-har-12-personer-fatt-covid-19-smittespredningen-blir-stor-i-en-slik-setting/s/5-76-1573858?access=granted
https://www.nettavisen.no/nyheter/delta-utbruddet-i-farder-knyttes-til-korkonsert-forferdelig-trist/s/12-95-3424143232
https://www.nettavisen.no/nyheter/delta-utbruddet-i-farder-knyttes-til-korkonsert-forferdelig-trist/s/12-95-3424143232

