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snØ: Slik så det ut i Haugesund mandag morgen.  
 FOtO: JØrgen grØnner

2. påskedag våknet  
Haugalandet til nysnø. Det 
kan det bli mer av. 
Jørgen grønner 
jorgen.gronner@h-avis.no

vÆr: Natt til mandag blåste 
det  kraftig og snødde på hele 
Haugalandet. Mandag morgen 
var veiene dekket av snø. 

Mange var også uten strøm i 
både Tysvær, Karmøy og Hau-
gesund som følge av kraftig 
vind og snø. I fjellet var det ko-
lonnekjøring på E 134, og flere 
av de andre fjellovergangene 

var stengt. Det ble det også over 
E 134  senere.  

– Tirsdag ettermiddag kan 
det bli enda mer vind, kanskje 
opp i liten storm. Da vil vinden 
dreie til en vestlig retning, før 
den igjen går over til nordvest, 
opplyste vakthavende meteo-
rolog Anne Mette Olsen ved 
Meteorologisk institutt i Ber-
gen mandag morgen. 

Temperaturmessig var det 
nede på minusgrader helt ute 
på kysten i løpet av natt til man-
dag. 

– Det blir nok sludd- eller 

snøbyger også natt til tirsdag i 
Haugesund. Deretter øker tem-
peraturene litt igjen, men så går 
de litt ned igjen på onsdag. Det 
blir jo lange perioder med 
nordavind, så jeg kan ikke helt 
se bort fra snø også videre ut-
over i uken, sier meteorologen. 

Det blir også perioder med 
mildere vær, som for eksempel 
på torsdag når vinden dreier til 
sør, og det er ventet inn en ny 
front med nedbør. 

det kan bli mer snø

Kommuneoverlege 
Jostein Helgeland sier 
det er stor sannsynlig-
het for at det vil opp-
stå nye smittebølger 
etter påsken. 
Håkon Mannsåker  
Jørgen grønner
hakon.mannsaker@h-avis.no

KOrOna: 2. påskedag meldte 
Haugesund kommune om det 
laveste tallet siden 5. mars. 
Kun én person var smittet siste 
døgn.

– Smittetallet går ned, men 
det kommer sannsynligvis til å 
gå opp igjen. Vi regner med at 
de kommer til å variere de neste 
dagene. Det har vært ganske få 
som har testet seg de siste da-
gene, så det gjenspeiler nok litt 
på smittetallet, sier kommune-
overlege Jostein Helgeland til 
Haugesunds Avis. 

Helgeland mener at de nå har 
en viss kontroll over smitteut-
bruddet som utviklet seg på 
Haugalandet. Likevel sier han 
videre at det er stor sannsynlig-
het for at det vil oppstå nye 
smittebølger etter påsken. 

– Må teste seg
– Vi har absolutt ikke kontroll 
over det som eventuelt er på 
vei og måtte komme i etterkant 
av påsken, sier Helgeland og 
fortsetter: 

– Folk selv har kontroll, og må 
teste seg hvis de får sympto-
mer. Det er ikke så mye mer vi 
kan gjøre med det. 

– Hvilke symptomer er det 
man kan ha for at man bør teste 
seg? 

– Hvis du har lette forkjølel-
sessymptomer eller en lett syk-
domsfølelse i kroppen så er det 
et symptom en skal ta som et 
mulig tegn på at det kan være 
korona. Mange av dem som er 
smittet føler seg kanskje bare 
litt slapp, eller har litt vondt i 
hodet, sier Helgeland. 

Han mener at det lave smitte-
tallet kan forklares delvis ut ifra 
at det er færre som har testet 
seg, men håper at det også er en 
annen faktor som gjør at smit-
tetallet er betraktelig lavere. 
 

– Vi håper at det er få som har 
symptomer, og at det er de som 
har hatt symptomer som har 
testet seg. Jo færre smittet, jo 
færre nærkontakter har vi. Da 
blir også færre satt opp til test, 
sier Helgeland. 

– Men samlet sett, nedgangen 
i antall testede og antall smitte-
de må sees på som et tegn på at 
det går riktig vei nå, legger han 
til.

– På rett vei
2. påskedag melder Karmøy 
kommune om ett nytt smitte-
tilfelle siste døgn.

– Tallene vi har nå er veldig 
gode. De viser at vi er på rett vei 
og at utbruddet har kommet 
under en helt annen kontroll, 

sier smittevernlege Martin 
Eikrem til Haugesunds Avis. 

Den smittede i Karmøy er 
mellom 50–60 år. Personen har 
ukjent smittevei.

Fortsatt usikkerhet
Selv om Eikrem mener at ut-
bruddet er kommet under en 
helt annen kontroll enn tidlige-
re, er det fortsatt usikkerhet 
rundt smittesituasjonen. 

– Vi er litt usikre på om vi har 
en fullstendig og god nok over-
sikt på om smittesituasjonen er 
så god som den ser ut som. Vi 
har hatt forholdsvis lav test-
oppslutning i påsken, sier 
Eikrem. Han er spent på hvor-
dan utviklingen blir denne 
uken. 

"
Hvis du har lette 
forkjølelsessymp-
tomer eller en lett 

sykdomsfølelse i kroppen 
så er det et symptom en 
skal ta som et mulig tegn 
på at det kan være korona.
JOstein Helgeland
Kommuneoverlege, Haugesund

 – Vi er veldig spente å se hva 
som skjer framover. Man lurer 
jo på om det er mange som har 
reist i påsken, og hva de even-
tuelt tar med seg hjem, sier 
Eikrem og fortsetter:

– Vi vil nok se at flere tester 
seg når de som har vært på reise 
i påsken kommer hjem igjen, og 
kommer tilbake til hverdagen. 

Da vil vi nok få litt mer oversikt 
over hvordan smittesituasjo-
nen egentlig er.

96 personer ble testet i Kar-
møy kommune søndag. 

ingen nye i tysvær 
Tysvær kommune melder på 
sine nettsider at det er ingen 
nye smittede siste døgn. 1. på-
skedag meldte de om tre tilfel-
ler. 

Frykter økt smitte etter påsken

– Få har testet seg 

KOMMuneOverlege: Jostein Helgeland i Haugesund.  arKivFOtO: Harald nOrdbaKKen


