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Risiko for død av Covid-19 (CFR) i England 2021

https://coronavirus.data.gov.uk/
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• Antallet nærkontakter øker betydelig når samfunnet åpner. 
• De over 18 unntas smittekarantene når de oppnår status som beskyttet etter vaksinasjon.
• Hvis vi ikke endrer karantenereglene, vil resultatet bli betydelig økt bruk av smittekarantene 

for de under 18 under gjenåpningen. 



Konklusjon

Inngripende smitteverntiltak, som karantene, må revurderes ved endret 
risiko for alvorlig sykdom og død. 

Alternative, mindre inngripende tiltak anbefales nå for barn som 
defineres som «andre nærkontakter»


