
 
 
 
 

Vard Langsten stengt til 2-trinns testprogram er gjennomført 

Ålesund/Tomrefjord, 11. mai 2021. Kriseledelsen i Vestnes kommune har i samråd med 
Folkehelseinstituttet (FHI) og statsforvalteren besluttet at Vard Langsten skal holde stengt og 
arbeidere være i karantene frem til et to-trinns testprogram er gjennomført. 

VARD bidrar aktivt i de tiltakene som er besluttet, og har i dag hatt møte med kriseledelsen i Vestnes 
kommune for å legge en plan for hvordan dette skal gjennomføres. 

Alle arbeidere som har vært på jobb på verftet fra onsdag 5. mai og senere skal gjennomføre et  
to-trinns testprogram i kombinasjon med karantene. 

 Alle skal være i smittekarantene og ta Covid-tester på dag 3 og dag 7. 
 

 Det vil si at alle som var på jobb mandag 10. mai, skal testes torsdag 13. mai og tirsdag 18. 
mai. De må være i smittekarantene fra i dag tirsdag 11. mai og til negativt testresultatet av 
test to foreligger. Det antas at testresultatene kan være tilgjengelig samme kveld, eller 
tirsdag 19. mai. 

 
Gradvis åpning og opptrapping 
Aktiviteten ved verftet vil gradvis ta seg opp igjen etter hvert som arbeiderne kan komme tilbake på 
jobb igjen etter gjennomført karantene og testprogram.  

Regler for smittekarantenen 
Smittekarantenen gjelder fra siste dag på jobb, med testing på dag 3 og 7. Nedenfor følger noen 
eksempler: 

 De som var på verftet siste gang onsdag 05.05.21, og testet negativt på test tatt søndag 
09.05.21, må ta ny test torsdag 13.05.21. Dersom denne testen er negativ, kan en tre ut av 
karantene. Negativt testresultat på test 2 må foreligge før karantene avsluttes. 

 De som var på verftet siste gang torsdag 06.05.21, og videre testet negativt søndag 09.05.21, 
må ta ny test onsdag 12.05.21 (alternativt torsdag 13.05.21 i regi av VARD/Vestnes 
kommune). Dersom denne testen er negativ, kan en tre ut av karantene. Negativt 
testresultat på test 2 må foreligge før karantene avsluttes. 

 Hvis siste dag på jobb var fredag 07.05.21, og en testet negativt søndag 09.05.21, må ta ny 
test fredag 14.05.21. Dersom denne testen er negativ, kan en tre ut av karantene. Negativt 
testresultat på test 2 må foreligge før karantene avsluttes. 

 De som var på jobb mandag 10.05.21, testes torsdag 13.05.21 og må ta ny test 18.05.21. 
Dersom denne testen er negativ, kan en tre ut av karantene. Negativt testresultat på test 2 
må foreligge før karantene avsluttes. 
 

De som har fått påvist smitte og er i isolasjon, skal følge retningslinjer for dette. Deres 
nærkontakter skal også følge de retningslinjer som er gitt av kommuneoverlegen. 

Testingen vil foregå ved Vestnes legesenter og på Trohaugen i Tomrefjord. VARD vil sende ut beskjed 
til hver enkelt om tidspunkt for testing i regi av Vestnes kommune, Medi3 og VARD.  



De som ikke kan stille til test ved Vestnes legesenter, kan gjøre avtale med VARD for testing i sin 
hjemkommune såfremt de kan gjennomføre testing på avtalte dager.  

Kartlegger smittesituasjonen 

Bakgrunnen for avgjørelsen er avdekking av flere smittetilfeller ved verftet i mai. Smitteveg er 
fortsatt ukjent, og smittesporing og kartlegging pågår. Det er det er for tidlig å si om utbruddet kan 
ha tilknytning til andre lokale utbrudd eller til andre smittekilder. 
 
Smitteutbruddet kom etter et år med strenge smittevernstiltak og en har unngått utbrudd ved 
verftet. 
 
For å få en oversikt over dagens smittesituasjon, har det vært utført en rekke tester ved verftet den 
siste uken. Testresultatene og sporingen viser at situasjonen er uavklart, og en tar nå ytterligere grep 
for å raskest mulig kontroll over smittesituasjonen.  
 
24 smittet 
Det er så langt registrert 24 personer som har fått påvist smitte i forbindelse med utbruddet.   

De 24 som nå har fått påvist covid-19 smitte er satt i isolasjon og får tilsyn av VARDs dedikerte 
helsepersonell, eller de følges opp av smittevernlegene i kommunene hvor de bor. Alle 
nærkontakter er satt i karantene. 
 
Hvor finner du mer informasjon? 

Alle som blir testet for covid-19, får svar på resultatet via helsenorge om de er registrert i 
Folkeregisteret. Andre vil få beskjed fra smittevernlege eller arbeidsgiver. Dersom positive 
testresultat foreligger, må vedkommende forholde seg i ro og i isolasjon, og vente på å bli kontaktet 
av smittesporingsteamet i kommunen.  

Mer informasjon vil komme fortløpende. 


