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De som har tatt boosterdose og havner i smittekarantene, er jo unntatt denne ved at de tester seg hver
dag før de går på jobb. Drammen kommune har gått ut i media og informert om at det kun utleveres to
hjemmetester pr person på knutepunktene og at hvis de trenger flere tester må de betale for dette selv.
Det vil altså si at ansatte ender opp med å betale for å kunne gå på jobb ved et eventuelt smitteutbrudd
hjemme hos seg selv, noe som ikke er uvanlig i disse dager.
Å betale 450kr for et testesett kjøpt på apoteket er nesten en halv dags lønn for noen ansatte.
Situasjonen blir enda vanskeligere hvis det er to voksne i familien som skal teste seg daglig i 11 dager.
Kommunen opplyser at barnehagen får utdelt hjemmetester, men teststasjonen i Drammen sier
barnehagen kun får hjemmetester til bruk ved utbrudd i barnehagen, ikke til ansatte som havner i
husstands-smittekarantene.
Hvordan kan vi sikre at ansatte i utsatte yrker får de nødvendige antall hurtigtester, slik at de kan utøve
yrket sitt uten å tape på det og sørge for at det faktisk lønner seg å gå på jobb?
Svar
Ved overgangen til nytt system for testing var det stor usikkerhet rundt leveranser av hurtigtester til
kommunene. For å sikre at lageret ikke ble tømt for raskt, ble det satt en begrensning. Denne
begrensningen ble raskt opphevet, og de innbyggerne som har behov for tester, får dette i det omfanget
som er nødvendig. Det vil fortsatt være en forutsetning at kommunen har tilgjengelige tester til
utdeling, men slik det foreløpig ser ut, er det grunn til å forvente at kommunen skal ha tilstrekkelig med
tester for utdeling.
Det ventes også nærmere avklaringer fra nasjonale myndigheter om hvilke grupper som skal prioriteres
til utdeling av hurtigtester.
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Innbyggerne kan hente hurtigtester på innbyggertorgene. Fra og med 28. januar deles det også ut
hurtigtester ved Åssiden videregående skole, CC Drammen og Universitetet i Sørøst-Norge på
Papirbredden.
Drammen kommune har svært mange arbeidsplasser med ansatte i utsatte yrker, og en god del av disse
har også lagre av tester for å håndtere behov som kan oppstå. Når behovet for tester blir stort, vil det
imidlertid kreve at man supplerer med å hente tester på kommunens utleveringspunkter. Det er per nå
ikke nok tester til at man kan ha større lagre på svært mange steder. Det er derfor prioritert å ha flere
tilgjengelige utleveringspunkter for alle kommunens innbyggere.
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