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Ansvarlig/Frist

Godkjenne innkalling
Godkjent.
Godkjenne referat fra møte 29. mars
Referatet sendes ut på e-post/Teams, kommentarer sendes Hilde.
Frist: torsdag 8. april.
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Orienteringer
• Statistikk – smitteutvikling – trend

Frantz L. Nilsen
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70 nye smittede meldt kvelden 5. april, 1/3 er relatert til russ født 2002.
De fleste er nærkontakter og med kjent smitte.
Det er utbrudd knyttet til barnehager, hvor familier er berørt.
Kommunen har svært høy andel positive, opp til 10%.
Totalt 194 nye smittede siden 29. mars, de 70 nye meldt i går kveld er ikke
medberegnet.
Kristin Nilsen
Pandemigruppen
Noen færre smittede, men også færre som har testet seg gjennom påsken.
Antall tester per dag mellom 300-500 gjennom påsken
Gjennomsnittlig 7,8 % andel smittede av de som har testet seg siste uken.
Ca. 370/100 000 smittede, i snitt 33 nye smittede siste 14 dager.
Ligger på risikonivå 4.
God kontroll på smittesporing gjennom påsken.
Det er økt smitte blant barn og unge. Bærum kommune fyller kriterier for
tiltak for rødt nivå i barnehagene. Det ble besluttet å ta planleggingsdag i
barnehagene i dag, og innføring av rødt nivå fra onsdag 7. april.
Det opprettholdes tilbud for barn av personer med samfunnskritiske
funksjoner.
Det opprettholdes digital hjemmeundervisning fra 5. trinn ut uken.
Situasjonen vurderes i møtene i Pandemigruppen.
Det jobbes i skolen med å forberede rødt tiltaksnivå fra neste uke.
Det er krevende å tilrettelegge for rødt nivå på flere av skolene.
Vaksinering: alle som var satt opp på timer for vaksinering i påsken er
vaksinert etter planen. De som var satt opp skjærtorsdag og langfredag
Bente E.
vaksineres denne uken.
Herdlevær
Operative fellestjenester
Smittesporing: 23 nye smittesporere startet opp 29 mars, 25 nye fra Adecco
og Godthaab starter opp i dag.
Det er bedt om en bemanningsoversikt innenfor vaksinering.
Det er kommet nye nasjonale retningslinjer for bruk av munnbind i
grunnskoler og barnehager (yrkesgrupper som ikke kan skjerme seg).
Det er anbefalt bruk av munnbind når ansatte sitter sammen og når elever
Lisa Bang
går ut av sine klasserom. Det er god kontroll på anskaffelse av munnbind
type 1 som skal benyttes.
FIKS-plattform for smittesporing starter opp i morgen.
Kommunikasjon
Det jobbes med kommunikasjon rundt innføring av rødt nivå i barnehager,
og nye nasjonale retningslinjer for bruk av munnbind i grunnskole og
barnehager.
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Kommunikasjon rundt vaksinering av de ulike gruppene har høy prioritet.
Det er viktig med åpenhet om hvilke kriterier som ligger til grunn for
vaksinering. Det må understrekes at kriteriene er basert på medisinskfaglige
vurderinger fra fastlegene.
Det jobbes fortsatt med kommunikasjon ut mot ungdom, særlig fokus på
russ.
Kommunaldirektør Velferd og leder av Hovedutvalg for Barn og unge skal ha
Teams-møte med russen i neste uke, kommuneoverlegen vil også delta.
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Innmeldte saker
-
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Saker til oppfølging
•
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Kommunalsjef Oppvekst skole Siv Herikstad møter i Kriseledelsen torsdag 8.
april for en gjennomgang av alternative løsninger.

Eventuelt
•

System for vaksinasjon i Bærum kommune er basert på at de som skal
vaksineres får tildelt tid og blir oppringt og får en SMS, ca. to til fem dager i
forkant av vaksineringstidspunkt. Tid for dose to settes opp når dose en er
satt.

•

Forlengelse av lokal forskrift vurderes i Kriseledelsen torsdag 8. april.

•

Vedtak om stengte skoler og digital hjemmeundervisning vurderes i
Kriseledelsen torsdag 8. april.

•

Det vil komme oppslag i Budstikka onsdag eller torsdag om SIAN-markering
24. april. Det orienteres i Kriseledelsen torsdag 8. april.

