Pandemigruppen, referat 29.10.2020
Dato
Sted
Til stede

Ikke til stede
Referent
Neste møte

29.10.2020 kl. 9.00-10.00
Teams-møte
Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Frantz L. Nilsen, Bjørg Dysthe, Brita Holmen,
Morten Svarverud, Siri Bjørnbakken, Lisa Bang, Ole Ursin-Smith, Tonje
Vågårøy, Anders Kildal, Siri Bjørnbakken, Andre Nordvik
Siri Bjørnbakken
02.11.2020 kl. 9.00-10.00

Saker
1. Referat forrige møte
Godkjenning av referat fra 26. oktober – godkjennes med endring knyttet
til punkt om skjenkekontroll.
2. Rapportering av tall
Smitte
Nye smittede: 10
Totalt antall smittede: 665

Ansvarlig

Kommuneoverlegene

Innlagt på sykehus: 2, ingen respiratorbruk
Smittesituasjon i tjenesten:
Antall smittede brukere: 1 ved Capralhaugen

Morten Svarverud
/Heidi Hesselberg

Antall smittede ansatte: 8
De smittede fordeler seg slik:
• 1 ved Rykkinn distrikt
• 2 ved Sandvika distrikt
• 1 ved Gamle Drammensvei
• 1 ved Mariehaven
• 1 ved Solbakken
• 1 ved Atriumgården
• 1 i barne- og avlastningsboligene
Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon
Totalt for Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge:
68
Beslutning ny rutine:
Karantenetall totalt for organisasjonen rapporteres til møtene på
torsdager.

OPA ved Anders
Kildal

Ole Ursin-Smith

Kristin Nilsen
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Det sendes ut en presisering i linjen knyttet til rapportering av
karantenetall. Tydeliggjøring av rutine for registrering av fravær og
karantene.
3. Testing, telefoni og e-post

OPA ved Anders
Kildal

Testing: økning denne uken, snitt ca 350.
Koronatelefon: økning denne uken, god kapasitet.
Korona e-post: liten økning man/tir, ned igjen ons.
116117: stabilt.
Elektronisk timebestilling – status:
Ikke noe nytt.
4. Smittesporing

Anders Kildal, Tonje
Vågårøy

Smittesporing – status:
Det er iverksatt grep for å spre smittesporerne fysisk på flere lokasjoner.
5. Fagråd korona
Spørsmål fra Helsedirektoratet til dagens møte i referansegruppen:
1. Har din kommune kjennskap til om utenlandske arbeidstakere
følger smitteverntiltakene med krav til testing, karantene og
eventuelt isolasjon
2. På hvilken måte sikrer kommunen seg kjennskap til forholdet
nevnt under punkt 1?
3. Opplever kommunen formelle eller praktiske hindringer i å følge
opp sitt tilsynsansvar?
4. Har kommunen forslag til nasjonale tiltak som følge av
situasjonsbeskrivelsen under punkt 3?

Tonje Vågårøy

Punktene ble diskutert under møte.
Det jobbes videre med kommunens tilsyns- og kontrollansvar. Kommer
tilbake til dette.
6. Personell/fellestjenester
Orientering avtale for beredskapslager EL 9C
Har fått på plass en avtale med Andenæs for eksisterende lager og lager
for brannfarlig væske frem til minimum neste sommer. Avtalen er løpende
med 3 mnd oppsigelse.
Har satt i gang Eiendom med å kartlegge mulig beredskapslager som
alternativ på fast basis.

Ole Ursin-Smith
Ole Ursin-Smith

Teststasjon Fornebu
Det er iverksatt tiltak for oppvarming ute på selve teststasjonene.
Orientering status massevaksinering Folkehelsekontoret

Ole Ursin-Smith
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Har oversikt over kostnader og tiltak klart til møtet mandag 2. nov.
Omdisponering av ansatte:
Fortsatt omdisponering og forlengelse av engasjementer. Forslag å
forlenge til 30.06.2021.
Avventer redegjørelse fra KA om engasjement utover 12 mnd før avtalene
forlenges, slik at dette kan sendes/informeres om samtidig.
Beslutning: Avtalene forlenges til 30.06.2020.

Ole Ursin-Smith

7. Smittevernutstyr
Gjennomgang av lager smittvernutstyr – utsettes til neste møte 2.
november.

Anders Kildal

8. Kommunikasjon
Sender ut SMS til Innbyggere i dag med informasjon om nye påbud og
anbefalinger.

Lisa Bang

9. Eventuelt

3

