Referat fra Pandemigruppen 20.07.20.
Teams-møte 09:00-10:00
Tilstede: Kristin Nilsen (leder), Frantz Leonard Nilsen (kommuneoverlege),
Morten Svarverud (PLO), Erik Kjeldstadli (kommunedirektør), Merethe D.
Holst og Anders Kildal (OPA), Ragnhild I. Hoem (kommunikasjon), Henrik Jean
Mette og Nina Røer (Eiendom).

1.

Referat fra sist møte. Referat fra 16.juli er godkjent.
Rapportering av tall:
Smittede:
Nye smittede: 0
Antall smittede: totalt antall er: 424

2.

Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon.
Totalt Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge:
2 i karantene i PLO
1 i karantene i HESO

Testing.
Totalt:
Teststasjon/legevakt: 58 fredag, 40 lørdag og 29 søndag

3.

Åpningstider koronatelefon
Beslutning: Åpningstid på Korona telefon blir redusert til 08.00-15.30 på
hverdager. Åpningstid i helger fortsetter som før. Dette vil gjelde fra og
med uke 30 (mandag 20.juli) og til og med uke 33 (til skolestart).
Det gjennomføres en evaluering mot slutten av juli, med mulighet for ny
tilpassing.
Teststasjon Fornebu
Problemer med overvann ved kraftig regnvær. Det anbefales asfaltering.
Kostnad for dette utgjør ca 150 000.
Beslutning: Det utredes andre mer midlertidige alternativer, og saken
tas opp igjen torsdag.
Brakker på Legevakt
Det er gitt oppdatert tilbud på leie/montering på ca 160 000.

I tillegg er det estimert en pris på ca. Kr: 160 000.- når det gjelder
tilkobling vann/avløp. (med forbehold om hvor vi finner vann inne i
sykehuset.
Beslutning: Anders og Frantz gjø en nærmere vurdering av dette, og
saken tas opp igjen torsdag.
4.
5.

6.

7.

Smittesporing
Åpning av samfunnet
Personell
Oppfølging: Gjennomgang av status for arbeidsavtaler for å sikre at
rekrutteringen av helsepersonell flyter godt.

BIOM team
Utstyr.

8.

Det utarbeides en oversikt over tilgjengelig utstyr, samt arealbehov nå
og fremover. Det er forhandlet om betingelser ved leie av et aktuelt
lokale.
Beslutning: Leieavtale inngås for et år, med 1 måneds oppsigelsestid for
leietaker.
Eventuelt

9.

