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Godkjenne møteinnkalling
Møteinnkalling godkjennes som den foreligger.
Godkjenne referat fra møte 18. februar, ekstraordinære møter 27. februar
og 1. mars
Referatene sendes ut på e-post og tilbakemelding gis innen mandag kl. 12.
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Statistikk – smitteutvikling – trend
230 smittede siste 14 dager.
36 nye smittetilfeller i går, de fleste tilfellene er i hovedsak knyttet til
eksisterende utbrudd, hvor nærkontakter er satt i karantene, og de
fleste med kjent smittevei.
7 innlagt på sykehus siste 14 dager, hvorav 5 de siste to dagene.
Kommuneoverlegen opprettholder anbefalingen som foreligger i ny
revidert forskrift, men vil på kort varsel innføre strengere tiltak på linje
med Oslo hvis smittesituasjonen forverres.
Kommunenes risikonivå vurderes og rapporteres til Statsforvalteren hver
mandag.
Trafikklysmodellen - skolene er bekymret og ønsker rødt nivå.
Nåværende smittesituasjon tilsier ikke rødt nivå på skolene.
Kommuneoverlegen vil spille inn til FHI spørsmål om veilederne bør
oppdateres på bakgrunn av at vi nå har mer smittsomme virus.
Kommuneoverlegen vil ta opp i Fagrådet om man kan sette inn ekstra
ressurs til skolene for bistand med smittevernstiltak på gult nivå.
Kommuneoverlegen må ta opp med FHI om Pfizer vaksinen som har
svært god effekt etter dose 1, kan utsette dose 2 med inntil 12 uker.
Pandemigruppen
Det er generell økning på testing på Rykkinn og Fornebu teststasjoner.
Kapasitet på smittesporing må økes, og tiltak er iverksatt.
Det er en utvikling i at mange smittede har flere nærkontakter.
Det er smitte ved flere tjenestesteder i Pleie og omsorg og Helse og
sosial, men ingen store utbrudd. Pr dd er det 3 smittede medarbeidere
ved Stabæktunet.
Det er høy aktivitet på vaksinering denne uken. Det har vært en
gjennomgang av antall doser per hetteglass, kommuneoverlegen
opprettholder å benytte antall doser oppgitt fra FHI.
Det er usikkert om dose 7 pr hetteglass gir fullverdig effekt.
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Operative fellestjenester
Presentasjon av status
Det jobbes godt med å øke bemanningen på smittesporing
Ulike digitale løsninger for smittesporing vurderes
Det iverksettes beredskapsvakt for IT-drift for helger til og med påske
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Kommunikasjon
Den nye reviderte lokale forskriften vil øke pågangen til
Koronahenvendelser e-post
Hovedbudskapet er å holde avstand, det viktigste er å nå ut til ungdom
og minoritetsspråklige
Det jobbes med informasjon om vaksinasjon ut til aldersgruppen 75-84
år
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Innbyggere i Bærum kommune kan melde avvik via kommunens
nettside. Innbyggere benytter også Veiledningstorget, Facebook og
Koronahenvendelser e-post.

Innmeldte saker
Saker til oppfølging
Eventuelt
•

Kommunen innkaller Kjøpesentre, treningssentre og serveringssteder til
et møte mandag 8. mars. Det blir invitert til å komme med forslag til hva
som kan gjennomføres av forsterkede smitteverntiltak. Invitasjonen vil
gå ut i dag.
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Oversikt over leveranse av vaksiner stemmer ikke alltid overens med hva
kommunen mottar. Det medfører differanse mellom planlagt og faktisk
gjennomføring av vaksinering.

•

Kriseledelsen ber om en enkel oversikt over kriterier for fordeling av
vaksiner med bakgrunn i kommunens befolkningssammensetning,
aldergruppefordeling mv.
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