Kommunestyret
Beredskapsstab og ledelse 22.12.20
Covid-19
Fhis siste risikovurdering, vaksine, Status, vurdering av nivå og forskriften som fremmes i kommunestyret.

Fhi risikovurdering 21.12.20 (16): Situasjonsvurdering

• Høy risiko for utbrudd lokalt og regionalt , moderat nasjonalt
• Covid-19 virus har et betydelig spredningspotensial så lenge immuniteten
•

•
•
•

i befolkningen er lav.
Situasjonen er fortsatt ustabil. Viktige årsaker er skjult smitte og
massesmittehendelser. Epidemien kan komme ut av kontroll og i løpet av
få uker starte en rask, eksponentiell spredning. Dersom spredningen blir
stor, kan man komme inn i en negativ spiral der de forebyggende
tiltakene, særlig smitteoppsporingen svikter, og situasjonen forverres
ytterligere.
Det er behov for vedvarende innsats for å redusere smittespredningen.
Testing og smittesporing er de viktigste tiltakene for å stoppe utbrudd,
men det kan bli nødvendige med målrettede eller generelle
kontaktreduserende tiltak i tillegg
Det er fortsatt unge voksne som står for mesteparten av spredningen

Ny virusvariant – nå fra England – hva er utfordringen?
En mutasjon/endring i virus RNA kan medføre
endringer i:

Smittestoff:
SARS-CoV-2
Ny mottaker:
Smittet person

Ingen er
immune

• Smittsomhet

Sykdomsalvorlighet
• Testfølsomhet
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• Immunitet etter
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Fhi risikovurdering 21.12.20

Fhi : Anbefalinger 21.12.20

• Håndteringen skal bygge på god situasjonsforståelse og

•
•

risikovurdering, og tiltak skal baseres på siste oppdatere
kunnskap, herunder om tiltakenes smitteverneffekt og
eventuelle negative virkninger
Forutsigbarhet og kontinuitet er avgjørende viktig for
næringsliv og alle andre samfunnsfunksjoner
Responsen bør fortsatt bestå av et sett med nasjonale,
grunnleggende tiltak, men med tillegg av kommunale eller
regionale tiltak, når det er nødvendig for å beholde kontrollen
med epidemien lokalt. Tiltakene må være målrettede

Covid-19 vaksinen:

• Er på vei !
• Desember 2020- januar 2021
• Nasjonal prioritering
•
•

Sykehjemsbeboere først
Gradert etter alder og etter risikofaktorer

NYTTÅRS FORSETT FOR ALLE i 2021:
HOLD TIMEAVTALEN OM VAKSINASJON

• Lokal plan for vaksinasjon
•
•
•

Generisk plan er klar; dymamisk
Tilpasning til nasjonale prioriteringer, leveransetid og erfaringer
Kommer egen link på nettsiden

FØLG MED
• https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Nasjonale tall – 22.12.20

2 660 983 testet
44336 smittet (20-70 år)
405
døde (84 år; 60 % sykehjem)

70 % innlagte: < 70 år

Lokale tall 22.12.20

2 ukers nysmittede pr 100000
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211220, kl.23: 216 positive
22.12.20: 4 innlagte, 1 intensiv.
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Aktivitet smittevernkontoret
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Uke 50-51 : 1881 testet (= 6 % av befolkningen)
Økning fra uke 50 til 51 i testing: 75 %

Uke 51: 2,1 %
Uke 50- 51: 3,9 %

Geografisk fordeling av nye tilfeller. Uke 50-51 (n=71).
Fordeling av nye covid-19 pos. uke 50-51 utfra postnummer (n=71)

Nye pr.100.000 uke 50-51. Geografisk pr.100.000 (n=71)
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Barnehager og skoler : Nord og i sentrum 20.12.20
Bysamfunn:
Digital hjemmeskole
21.-22.12.20
Ullerål Barneskole
Hov Ungdomsskole
Benterud Barneskole
Ikke berørt: Øvrige skoler og barnehager

Smitte og karantene i skoler – 5 faktorer (fhi 29.11.20)

1. Personer med symptomer møter på skolen likevel
2. Private arrangement/fester der unge deltar
3. Økt smitte i samfunnet generelt (flere familier med smitte i
husstanden)
4. Lokale utbrudd der barn og unge er involvert (typisk flere
voksne smittet)
5. Etterlevelse av smitteverntiltak er mangelfull (særlig VGS og
ungd.skoler)
https://vimeo.com/486175082

Hva vet vi ellers
Observasjoner/adferd
• Trygg 24:
• Endret adferd og mange folk på byen

•

fredag 181220
Værket Industribar –brudd på covid.19
forskriften

•

•
•
•
•

Bekreftet 191220, stengt m.bistand fra
politiet

Økende tetthet i byen
Hyttefolk = Oslo folk handler på
bygda på veien?
Enkelt frisører og drosjesjåfører
berørt
Munnbind brukes feil

Hva kommer de neste to uker +

•
•
•
•

Hjemreisende på besøk i
barndommens land – som møter
«gamle venner på gamle trakter»
2.juledag
Høytid – private arrangementer
Bekymring: Økt smitte med økt
belastning i januar. Hvordan sikre
handlingsrom – dvs.: bærekraft i
tjenestene

Balanse - 4 moment å vurdere:

• Utfra den situasjon vi har nå:

• Felles situasjonsforståelse
• Veivalg
• Hastighet – hvor raskt?
• Med hvilken kraft?

Situasjonsvurdering - samlet 22.12.20:
Faktor

Beskrivelse

Epidemiologiske situasjon

4 moment:
1. 3 Stor familier aktive
2. Barnehager og skoler berørte – Beskrevet: svikt i smittevernrutiner, syke voksne på
jobb, økende smittetrykk lokalt (obs 2 andre faktorer: økt generell smittebelastn.+
private fester/unge). Stor geografisk forskjell – «by-sykdom»
3. Risikosituasjoner: Uteliv (serveringssteder) økt (avvik 181220). Drosjer, frisører i flere
smittesporinger
4. Virulens i noen? «Tar alle»
Vi har moderat smittespredning generelt, kjente smitteveier. Men økt trykk i lokale
bymiljøer.

Spredningspotensialet
(Usikkerheten)

•
•
•
•

Sykdomsbyrden
(konsekvensen)

• Smittevernkontoret TISK (smittesporing og overblikk) : Truet, tatt ut max. kapasitet
• Helse-omsorgstjenesten : Liten ledig kapasitet; utbrudd på en institusjon mer vil true
bærekraft og forsvarlighet. Kontinuitetsplanen er i bruk. Isolat avd. etablert.
• Sykehuset har lav intensiv kapasitet, fylt nå – mange raskt utskrivings-klare
• True evnen til å gjennomføre vaksinasjoner

Storfamilier.
Mange har mange kontaktflater
Utelivsbransjen
Bekymring for helseinstitusjoner. Obs.: virus med økt virulens?

Fhis risikomatrise for vurdering - kvantitative data
Ringerike 22. 12.20
Indikator

Antall nye tilfeller pr 100.000 innbygger over siste 2 uker

241

3

Andel positive /testet de siste to ukene

4%

3

1-1,5

3-4

Antall nyinnleggelser på sykehus/2 ukene

2

1

Antall dødsfall/ de siste 2 ukene

0

1

Antall kommuner med forekomst
> 50/100000 eller > 10 nysmittede/siste 2ukene

1?

1-2

Ukjent smittested

5%

1

Reproduksjonstallet, R

Hvem, hva, hvor
Vurdering av miljøene
Kapasitet i tjenestene

Nivå

I tillegg kvalitative data:

Tall

Tiltaks oversikt for Ringerike kommune 22.12.20
OVERVÅKNING
AV EPIDEMIEN

PANDEMI FASE

1

2
Ikke avgrenset smitte

2

Delvis avgrensede
3-4

God hygiene

God hygiene

God hygiene

God hygiene

Testing og Isolering
Sporing og karantene
Avstand

Testing og Isolering
Sporing og karantene
Avstand

Testing og Isolering
Sporing og karantene
Avstand

Testing og Isolering

Fjernarbeid

Fjernarbeid

Fjernarbeid

Beskytte helseinstitusjoner

Beskytte helseinstitusjoner
Unngå kollektivtransport
Unngå innlandsreiser
Skjerme risikogrupper

Beskytte helseinstitusjoner
Unngå kollektivtransport
Unngå innlandsreiser
Skjerme risikogrupper

VURDERE Å STENGE/BEGRENSE
Lokaler og arrangement
Serveringssteder
Universitet og VGS

VURDERE Å STENGE
Lokaler og arrangement
Serveringssteder
Universitet og VGS

Få tilfeller / godt overblikk

Avgrensede klynger

Risikonivå
Epidemiologi
Smitte
Innleggelser/dødsfall

1

Rtall og fremskriving
Immunitet og vaksinasjon

5

Avstand

Sårbare grupper
Risikogrupper

Kapasitet
Primær-spes.helsetj.
Testing-smittespor.
Smittevernutstyr
Legemidler
Vaksiner

Andre virksomheter
Barne og ungdomsskoler
Vurdere portforbud…

RINGERIKE kommunens tiltak for å møte covid-19/22.12.20

• Nasjonale restriksjoner
• Lokal midlertidig forskrift

• Råd og veiledning økt fokus.
• Lokale målrettede tiltak ved mistanke om eller bekreftet smitte
•
•

Rettes mot enkelt virksomheter der smitten er
Rask innsats med testing, smitteoppsporing (TISK) og økte smitteverntiltak

• Tilsyn med vedtak om retting på risikobedrifter samt etter henvendelser

Økt fokus på Råd og veiledning. Avis, nett m.m.

• Begrens antall kontaktflater du har
• Hold avstand til andre
• Bruk munnbind når du ikke kan holde 1 m. avstand, fx. i drosje,
•
•

kollektivtransport og på offentlige steder. Bruk munnbindet korrekt
Unngå å handle når det er flest folk.
Gi plass !

• Er du i risikogruppe – lev mer skjermet
• Unngå unødvendige reiser i inn og utland

Lokal forskrift fra 25.12.20 kl. 24, til 13.01.21 kl. 24.00

•
•
•
•

•
•
•

Private sammenkomster: max. 10 personer inne, max. 20 personer ute (§2)
Alle andre typer sammenkomster/arrangementer inkl. kino, kultur: max. 50 uansett
seteplass innendørs, max. 100 utendørs (§3)
Skjenkestopp (§4)
Treningssentre: ikke gruppetilbud, bemanning, ok med indiv.trening. Idrettshaller,
inkl.gymsaler stengt for voksne (inkl. garderobeanlegg); Breddeidrett, musikk
o.lign. Ikke tillat for voksne. Turneringer og større arrangement for barn og unge
(mer enn 2 lag) ikke tillatt (§5)
Bowling, bingo og andre grupperettede aktivitet (mange kontaktflater): stengt.(§6)
Besøksrestriksjoner i sykehjem videreføres (§7)
Utleie av lokaler i skoler og bhg.: ikke tillat (§8)
https://www.fhi.no/contentassets/58c48f6d88154410982926872bf0bdee/2020-12-18-kommunelegehandboka-covid-19-vedlegg-1.pdf

Nasjonale tiltak nå (Risikonivå 3 - økende spredning )

