Referat Pandemigruppen 30. juli 2020.
Teams-møte 09:00-10:00
Til stede: Kristin Nilsen, Erik Kjelstadli, Morten Svarverud, Anders Kildal, Ole UrsinSmith, Nina Røer, Bjørg Dysthe, Sofie Meta, Siri Bjørnbakken
Referent: Siri Bjørnbakken

1.
2.

Referat fra sist møte. Godkjenning av referat fra 27.Juli
Rapportering av tall:
Smittede: 0
Nye smittede:
Antall smittede: totalt antall er: 427
Kommentar: to tilfeller som ikke er registrert tidligere.

Bjørg
Dysthe/Frantz L.
Nilsen /Gjertud
Lødøen

Oversikt over ansatte i karantene/isolasjon.
Totalt Pleie og omsorg, Helse og sosial og Helsetjenester barn og unge: 3
3.

Testing 28.-29. juli
Totalt: 179
Teststasjon: 28/7: 90, 29/7: 66
Prøvetakingsbil 1 og 2: 28/7: 14, 29/7: 9
Koronatelefon:
Anrop: 28/7: 167, 29/7: 176
Gjennomsnittlig svartid: 28/7: 04:16, 29/7: 03:44
Gjennomsnittlig samtaletid: 28/7: 05:48, 29/7: 06:04
Koronamail: 28/7: 11, 29/7: 10
116117:
• 28.07: anrop 222, besvart 147, ventetid 02:01
• 29.07: anrop 175, besvart 142, ventetid 01:47

4.

Smittesporing
Status bemanning smittesporing, koronatelefon og testing
Bemanning ble gjennomgått. Det ble gjort en foreløpig evaluering av
redusert åpningstid koronatelefon.
Uke 31, smittesporing: grunnet sykdom er det kun 1 i beredskap for kveld og
helg denne uken. Hvis en situasjon skulle oppstå er det bemanning som kan
møte på kort varsel for å styrke smittesporing.
Bemanning per 30.07.2020:
Folkehelsekontoret smittesporing:
• 2 på dagtid, 2 i beredskap på kveld, 2 i beredskap helg
• Tilgjengelighet kl. 8.30-22 hver dag 7 dager i uken
Teststasjon:

Anders Kildal

•

4 testere, 2 trafikkdirigenter/sjåfører, 2 merkantile, 2 administrative
+ 1 tester og 1 sjåfør (testbil) = 12 ukedager (10 helg)

Koronatelefon og e-post:
• Inn i sommeren med bemanning: 6 på dag, 4 på kveld – man-søn
med mulighet for å redusere til kun dagtid
• Ønsker endret åpningstid 08-15 (tilsvarende andre telefontjenester i
kommunen), med påfølgende arbeidstid 0745 – 1515
• Gir følgende bemanning: 9 på ukedager – 4 eller 5 i helg avhengig av
(forventet) belastning
Beslutning:
• Åpningstid Teststasjon Fornebu kl. 8.00-15.00.
• Holde på den bemanningen vi har per i dag inntil situasjonen
eventuelt eskalerer.
Smittesporingssystemet
Til oppfølging: Mulighet for å bruke på hjemmekontorløsning (sikker sone),
og rapport fra DigIT på sammenligning med KS sitt system.
Ole Ursin Smith

5.

Åpning av samfunnet
Ingen saker meldt.

6.

Personell/Fellestjenester
Status omdisponerte og eksternt rekrutterte.
Alle omdisponerte tilbakeført med noen unntak. De som har blitt eksternt
rekruttert er nå overført til og ansatt ved det tjenestestedet de jobber.
Oppfølging: Utarbeide en oversikt over ekstrapersonell i alle tjenester.

Ole Ursin-Smith

Renholdsrutiner skole og barnehager
Beslutning: Opprettholder ekstra renhold inntil videre.
Til oppfølging: Jobbe med et beslutningsgrunnlag for nivå på beredskap (hvit,
grønn, gul og rød). Settes på dagsorden til kriseledelsen 12. August.
7.
8.

Bjørg Dysthe/ Frantz
L. Nilsen

BIOM team

Ingen saker meldt.
Utstyr

Noe svinn på et av lagene – Lager flyttes.
Vaktordning er inkludert i avtalen på nytt lager.
Utstyr - lageret:
Behov for pallestabler. Det er utfordringer med levering fra leverandører
med rammeavtale.
Beslutning: Anskaffelsesenheten avklarer et eventuelt kjøp utenfor
rammeavtale.

Anders Kildal.
Morten Svarverud,
Bjørg Dyste

Utstyr – utholdenhet 1 mnd ift økt beredskap:
Vi får i snitt 30% av det vi bestiller fra sentralt lager, leveringene varerBeslutning: Pandemigruppen ønsker å sørge for at vi har beholdning for rød
beredskap på munnbind, øyebeskyttelse og hansker.
• Øke bestillingen til Fylkesmannen på munnbind, øyebeskyttelse og
hansker
• Innkjøpsteamet kjøper inn 1/3 av det vi trenger på munnbind.
9.

Eventuelt

