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1 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møte 11. februar og CIMreferat fra ekstraordinært møte 15. februar

Ansvarlig/Frist

Møteinnkallingen godkjennes.
Møtereferater fra møte 11. februar godkjennes.
CIM-referat fra ekstraordinært møte 15. februar godkjennes med rettelse
av tidspunkt i punkt 2: «…gjelder fra og med torsdag 18. februar».
2

Orienteringer
Statistikk – smittetall – trend
• Presentasjon av dagens tall via dash-board på kommunens
nettside

Frantz L. Nilsen

•
•
•
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132 smittet siste 14 dager
Mest smitte i aldersgruppen 40-49 år, og barna deres
Ved vurdering av smitterisiko vurderes også potensiale for rask
smitteutvikling. Forekomst av mutert virus er årsak til vurdering
til risikonivå 3

Pandemigruppen
• Det er 1941 smittet totalt
• Det er 3 pasienter innlagt på Bærum sykehus
• Det testes nå over 500 hver dag, på teststasjonene på Rykkinn og
Fornebu og av sykepleiere på hjul
• Det største smitteutbruddet i kommunen nå er i skolekrets til
Løkeberg skole
• Det er ingen smittet i ambulerende tjenester
• Det er ingen smittet i omsorgsboliger for eldre
• 1 BPA-bruker er smittet
• 2 pasienter fra Stabæktunet sykehjem er innlagt på
koronaenheten
• Det er i dag 4 beboere og 15 medarbeidere smittet på
Stabæktunet sykehjem
• 1 medarbeider ved Vallerhjemmet bo- og behandlingssenter er
smittet
• Smittesporing og testing er avgjørende for å ha en god oversikt
over smittesituasjonen

Kristin Nilsen

Fellestjenester
• Presentasjon av status
• Det er utviklet en digital løsning for å understøtte
massevaksinasjon, som også tilbys andre kommuner. I
forlengelsen av dette jobbes det med å fjerne manuell
registrering av lovpålagt dokumentasjon
• 536 medarbeidere har stilt seg til disposisjon i
vaksineringsarbeidet

Bente R. Herdlevær

Kommunikasjon
• Kommunikasjon med innbyggerne i forbindelse med vaksinering
• Utarbeidelse av faktainformasjon rettet mot vaksineskeptikere
og innbyggere med minoritetsbakgrunn

Lisa Bang

Innmeldte saker
Status vaksinering
• Alle doser som er mottatt er satt
• Vi mottar cirka 1400 Pfizer-doser i neste uke, dette er nok til å
vaksinere alle i risikogruppe 2 (85 år og eldre)
• Vi mottar 300 AstraZenica-doser denne uken, og 1000 neste uke.
Disse dosene er forbeholdt kritisk helsepersonell. Vi er også

Grete Syrdal

•
•
•

4
5

sikret leveranse til dose 2.
Underkant av 700 innbyggere blir vaksinert på vaksinesenteret
denne uken
Pasienter på sykehjem og i omsorgsboliger er snart
ferdigvaksinert
Kommunen har i møte med fastlegene understreket deres ansvar
for å informere sine pasienter om vaksinering uavhengig om de
vaksinerer selv eller ikke

Saker til oppfølging
Eventuelt
Det blir ordinær beredskap i uke 8, men ikke møte i kriseledelsen.
Ekstraordinært møte mandag 1. mars klokken 08.15, samt ordinært møte
torsdag 4. mars klokken 11.00.

